












এ।মঘারচন্দ্র কান্যদ্তীর্থ | 



খা 

৭নং শিবকৃষণ দা লেন, 
জোড়াসাকো। 



শুভসংবাদ | ছাপা হইয়াছে! 
“সপ্তরথী” প্রণেতার 

আর একখানি মর্মস্পর্শী নৃতন 
পৌল্পাণিক নাটক 

তরণীর যুদ্ধ 
( ডাঁগারী অপেরায় অভিনীত ) 

এই নাটক তক্তিভাবের প্লাবন ! 
প্রেম-প্রীতির পবিত্র উচ্ছাস ! 

অভিমন্তর নায় বীর-কিশোর . 
তরণীর বারপণাও বিল্য়াবহ ! 

সেই স্ুুরজার করুণ-চিত্র। 
কুম্ত ও নিকুস্তের সারলা-মুষমা, 

প্রচগ্তার,জ্বালাময়ী প্রতিহিংসা ! 
বীরমাতা সরমার উদ্দীপন! 
কুস্তীলকের মন্দ্রভেদী মন্্ববাণী 

ভুলিবার নতে। মূলা ১॥০ মাত্র। 



শুনব | 

নাটক 

শ্রীঅঘোরচন্ত্র কাব্যতীর্থ-প্রণীত 

( ভাগ্ারী অপেরাপার্টিতে অভিনীত ) 

দ্বিতীয় সংস্ঈরণ 

[ তৃতীয় সহস্র ] 

কলিকাতা ) 
পাল দাস এগড কোং 

৭নং শিবরৃষ্ণ দ। ভুলন, জোড়াসাাকে। 
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উৎসর্গ 
বৈষ্ণবকুলচুড়ামণি 

কবিমহাজন 

মহাপ্রাণ মহাপুরুষ মহাত্যাগী 

সব্বজনচিত্তরপ্রন 

দেশবন্ধু 

৮ চিতক্পগ্ঞন দাস 

মহোদয়ের 

সুপবিত্র স্মৃতির 

উদ্দেশে 

এই নাটকখানি 

উৎসগ্গাঁকৃত 

হইল। 



ভুম্সিল্ষা 

কয়েক বৎসর পুর্বে কয়েকজন মন্ত্রান্ত ব্যক্তির উদ্মোগে *রিফর্মড, 

যাত্রাপার্টি” নাম দিয়া একটি লিমিটেড কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার জন্ত চেষ্টা 
হয়; এবং তাহাদের নাট্্যকারের পদ গ্রঞ্জণের জন্ত আমি আদিষ্ট হই। 
সেই সময় তীহাদিগের জ্বন্ত আমি মহাভারতের অন্তর্গত এই অভিমন্ত্যু- 

 ৰধের কাহিনী অবশন্বন করির! নাটকাকারে কিয়দংশ রচনা করি) কিন্ত 
£দব-ছুব্বিপাকে সেই যাত্রাপার্টি উঠিয়া যায়। 

অনস্তর প্রায় ছুই বৎলর পূর্বে দেওঘরে শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি 
দে মহাশয়ের “নীরালয়” ধামে কিছুদিনের জন্য আতিথা গ্রহণ করি। 
সেইখানে পুনরায় এই নাটক সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা! হয়। তিনি 
এই বিষয়টা একেবারে সম্পূর্ণ নৃতন ছাচে ঢালিয়া. আধুনিক ভাবে লিখিতে 
পরামর্শ প্রদান করেন। এবং এই নাটকীয় প্রধান চরিত্রগুলি উভয়ের 

আলোচনা ফলে যেরূপ স্থিরীকৃত হয়, আমি সেইরূপ ভাবেই এই সপ্তরথী 
নাটকে চিত্রিত করিতে ষথোচ্তি প্রয়াস পাইয়াছি; কতদূর কৃতকার্ধ 
হইয়া'ছ, তাহ! আমার সন্ধদয় পাঠকবর্গ বিচার করিবেন। 

পরিশেষে কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি, এই নাটকের রোহিণী 
চরিত্রটি আমার সাহিত্য-লুহৎ শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বাবুর সম্পূর্ণ নৃতন পরি- 
কল্পন| ৷ এবং চরিত্রের পুষ্টির জগ্ত তিনি নিজে শারীরিক অনুস্থতাসত্বেও 

ছই-তিনটা দৃণ্ত রচন। করি৷ দিয়াছেন ; এতত্যতীত ইহার বনৃস্থানে তাহার 

হষ্টচিন্ন বিগ্মান। প্ররুত কথা বলিতে £কি, এক প্রকার তীহারই যত, 
উদ্চম, উপদেশ ও হুদগতভাঁব সমূহের 'পাহাধ্যে এই নাটকের গ্রণয়ন হইল। 

রথযাত্রা ু গ্রস্থকার। 
বশে আবাঢ়, ১৩৩৩ 



বুঃম্পীল-বগণ্ী। 
পুরুষ । 

শরীর ০ ..৪  ফহ্পতি। 
যুধিটির, ভীম, ্ 
অঞ্জন, নকুল, *** পাওৰ ভ্রাতৃগণ | 

গহদেব 

অভিমন্নুটু  **' -"* অজ্জুনের পুত্র। 
ছর্ষেটাধনা ০০. *** জোর কৌরব, এ জ্ঞাতি-ন্রাতা। 
£শাসন *** “৮ এ সাহাদর ভ্রাতা | 

জয়দ্রথ ** ***.. এ ভগ্মীপতি, সিন্ধুরাজ। 
শকুনি **" *-* এ মাতৃল, গান্ধাররাজ । 
লক্ষ্মণ * ** এ পুত্র। 
কর্ণ “০, “এ বন্ধু, অঙ্গরাজ। 

দোষণ '*' '.* দুঃশাসনের পুত্র । 
দ্রেণাচাধ্য *** “*.. পাখুবংকৌরবের অন্ত্রগুরু | 
অশ্বখামা  ... "ই পুল্র। 
রুপাচাধা 2 ই শ্তালক। 
রুতবন্মী তত *"* যাদব-বাঁর, কুরুপক্ষী 

বি্াধর " ভুইজসনের বন্ধু। 
ব্রজবিলাম *** '**. ব্রজবাসী কষ্ণভক্ত । 
বিবেক, জ্ঞান, বিপদ্, সারথি, তৈরবগণ, প্রজাগণ, কৃষ্ণসেবকগণ, 

'(কৌরব ও পাঁওব পক্গীয় সৈন্যগণ ইত্যাদি! 

্ত্রা। 
দ্রৌপদী *** পাওব-পত্ী। 
নৃভদ্রা . । ₹ফের ভঙ্্ী, অভিমন্্রার মাত।। 
উত্তরা ৮. ১১৯ আভমন্ার জী | 
রোহিণী ... চন্দ্রের স্ত্রী। 
কুমতি, বর্জা, দ্রিগঙ্গনাগণ, সখীগণ। নাগরিকা গণ, ্র্ভকীগণ প্রভৃতি । 





সপ্তরী। 

প্রথম অক্ক। 

প্রথম তুস্ঠ। 
শিবির-বহিভাগ | 

[ ধনুর্ব'ণ হস্তে বীরাঙ্গণাবেশে গীতকঠে উত্তরা! লক্ষ্য স্থির করিবার জন্য 

উর্ধাদিকে দৃষ্টি রাখিয়! দড়াইয়াছিলেন, পশ্চাতে দূরে নিঃশব্দে অভিমন্থ্য 
হান্তমুখে দীড়াইয়া উত্তরার শরচালনা দেখিতেছিলেন | 

উত্তর ।-_ 

গান। 

ওই বাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে পাখী উড়ে যায়। 

আমি বিধব তীরে, ওর একটিরে দীড়িয়ে হেথায়-। 

দেখি, পারি কি না পারি, যদি সত না-ই পারি, 

তবে দেখলে পরে সবাই মোরে দেবে টিট্কারী, 

তবু করি এই তাগ,, ছুটে বাঁণ আমার যাঁক, [শর নিক্ষেপ ] 

ওই ছুট্ল কিন্ত ছু'লে না'ক উড়ো পাখীর ঝঁক্, 

ছিঃ-ছিঃ, দেখে বদি কুমার, তবে কি বল্বে আমায় ॥ 

[ তীর পড়িয়া গেল ] 
অভি। [ সহাঁন্তে করতালি প্রদান, হাঃ-_হাঃ_হাঃ ! 



সগুব্পঘী [ ১ম অঙ্ক) 

উত্তরা । | অভিমঞ্জাকে দেখিয়া জজ্জায়। অভিমানে, সজলদঙ্ে 

নতমুখে ] একবারটি পারি নি'। 

অভি। একশীরটি কেন, কোন বারষটিই তুমি পার্বে ন!। 
উত্বরাঁ। না পারি» নেই__নেই । [রাগ ও অভিমানে মুখ ফিরাইয়া 

দাড়াইলেন] 

অভি। রাগলে হয না, পুতুল-খেল মার তীর-চালনা অনেক তুফাৎ। 

উত্তরা । তা হসকৃ-বেশ, আমি পুতুলই খেল্ব। 

অভি। [ বিদ্রুপ ত্তাবে ] যা ছেলেবেলা থেকে শিখে আস্ছ!। মা- 

বাপের আছুরে মেয়ে, পুতুল খেল কর্বে না তকি কর্বে? 

উত্তরা । [ ক্রোধ ও অভিমানের সিত ] আমি এখনই চলে যাঁচ্ছি। 

[ সজলচক্ষে কিঞ্চিৎ গমন ] 

[ তৎক্ষণাৎ দ্রৌপদী আসিয়া উত্তরাকে বক্ষে চাঁপিয়া ধরিলেন, 

'অভিমন্ত্যু সলঙ্জ নঙমুখে রহিলেন | ] 

দ্রৌপদী । আজও আবার উত্তরাকে কীদাচ্ছ, অভি? 
অভি। আমি ত কীদ্বার কথা কিছু বলি নি, বড়-আ! 

ভ্রৌপদী। কি হয়েছে/পীক্মী মা? [ চিবুক ধরিয়! তুলিলেন ] 

উত্বরা। আমায় কত কি বলেছে ! [বাপ্পরুদ্ধকঠে নিজ মুখ দ্রৌপদীর 

বক্ষে রাখলেন] 
অভি। না, বড়-মা! কি হয়েছে_আমি বল্ছি। এইমাত্র & 

আকাশপথে এক ঝাঁকি পাথী উড়ে যাচ্ছিল, উত্তরা সেই ওড়! পাখীর 

ঝ'ণাকে একট! তীর ছুদ্েছিল, সে তীর যদি একটা পাখীর গায়েও লেগে 
থাকে, বড়-মা! এ দেখ__সেই তীর এখনও ভূ'য়ে প'ড়ে রয়েছে । আমি 
দেখে হাততালি দিয়েছিলাম, তাই আমার ওপর রাগ ক'রে কেদে 
ফেলেছে । এতে আধার কি দোষ হয়েছে, বড়'মা ? 



১মদৃশ্ত। ] হ্বগুলহী 

* উত্তরা । আর কিছু বল নি, বুঝি? 

অনি। বলেছি যে, “পুভৃল-খেলায় আর তীর-ছোড়ায় অনেক তফাৎ”, 

এই ত? 

৯ উত্তরা । আঁর মা-বাপের আদুরে মেয়ের "কথা? মিগ্যেবাদী 

কোথাকার ! 

অভি। ই]--তাঁও বলেছি, সে কি মিথ্যে কথা । 

উত্তরা । [ বাম্প-গদগদ কণ্ঠে ] এ শোন, বড়-ম! ! 

দ্রৌপদী । ছিঃ, অভি! মা বাপের কথ! তুলে কারো মনে কখন" 
ব্যথ৷ দিতে নাই। ৰ 

অভি। 1 সজলনেত্রে নতমুখে রছিলেন ] 

উত্তরা। আর আমি কি এখন আগেকার মত পুভুল নিয়ে খেলা 
ক'রে থাকি, বড়-মা? আমাকে খালি & কথ! নিয়ে জালাতন কর্বে। 

[ কোপদৃষ্টিতে অভিমন্তুর দিকে চাহিলেন ] 

দ্রৌপদী । কৈ--আর ত উত্তরা এখন পুতুল খেলা করে না, অভি! 
অভি। তবে লক্ষ্য স্থির কর্তে পারে না কেন? এত ক'রে শেখাই, 

ত কিছুতেই শিখ তে পারে না; শেখ বাসটুকে মন থাকলে কি শিখতে 
এত দেরি লাগে? 

উত্তরা । ত| একবার-আধবার বুঝি তাগ, ভুল ছর় না? 

অভি। আচ্ছ! বড়-মা, তোমার সামনে ও একটা ৪ড়া পাখী টিকার, 

করুক ত! ৃ 

উত্তরা ॥ না, বড়-মা! আমি ওর সাম্নে কিছতই তা কর্ব না। 

অভি। এ শুনলে? পারলে ত কর্বে। 

উত্তরা । উনিই সব পারেন কি'ন!? 

,অভি। আমিপারি কি নাপারি, বড়-মা জার্নেন। 



ভগুলএী 1 ১অঙ্ক; 

দৌপদী। [.স্বগত ] কেউ কম নয়। : কিন্তুক আনন্দ! যেন দঃ 

মধুর রাগিণীমিশ্র একটি সঙ্গীত ! তার উীষ্ছাসে-_মাধুর্যে-_টৈচিত্রো মুগ্ধ 
ক'রে দিচ্ছে । যেন+ছুটি নিগ্ধ অনাবিলধারী স্বর্গ হতে নেমে একস্থানে 

মিলিত হ'য়ে শু মরুভূমি শীতল ক'রে দ্দিচ্ছে। কিন্তু ছঃখ এই--সৈ 
উপভোগের অবসর কৃষ্ণ এখনও পাঁগুবদের দেন্ নি। ভদ্রা, বড় ভাগ্যবতী 

তুই! 
অভি। বড়"ম৷ আমার খেল! কোন কথা কবে না ! 

উত্তরা । [ জনাস্তিকে অভিমন্থ্যর প্রতি সব্যঙ্গ হান্তে ] কেমন মজ।? 

অভি। [ জনান্তিকে ] বড়-মা না! থাকলে মজ! দেখাতাম। 

উত্তরা । [ দ্রৌপদীর অলক্ষ্যে একটি মুষ্টি দেখাইলেন ] 

[ নেপথ্যে--শঙ্ধধ্বনি ] 

দ্রৌপদী । ঘুদ্ধযাত্রার প্রথম সঙ্কেত-ধ্বনি! যাঁও অভি, এখনই বোধ 
'হয় যুদ্ধে যেতে হবে । 

অভি। তুমিও এস, বড়-মা1! যুদ্ধযাত্রার সময়ে তুমি সেখানে দাড়িয়ে 

থাকলে সবার মনে যেন দিগুণ শক্তি আসে । তখন তোমার মুখে ষেন 

কেমন একটা দীপ্তি দেখতে পু্ি। সে দীপ্তি-যেন আমাদের যাক্রা-পথ 

আরও উজ্জ্বল ক'রে দেয়। সে মুন্তিতে যেন জয়লক্ষমী উজ্জ্বল মুস্তি ধ'রে 

আমাদের সম্মুখে এসে দড়ার। কি সেই যুদ্ধযাত্রার আনন্দ, বড়-ম1! 
আমি যেন সে আনন্দ জগ্য়ে আর চেপে রাখতে পারি না৷ । বড়-ম! 
নিশ্চয়ই আমর। কোৌরব যুদ্ধ জয়লাভ করতে পার্ব। 

দ্রৌপদী । যুদ্ধের আজ পাচদিন হ'ল, কিন্তু প্রতিদিনই যে, ভীন্-শরে 
দশ সহত্র করে পাগুব-নৈষ্ত ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। তোমার পিতা যে, মন 

দিয়ে বুদ্ধ কর্ছেন না, অভি ! সেইজন্তই ত ভয় হয়, বাবা! 
অভি। হা, বড়-ম৷ ! আমি বাবার পাশে দীড়িয়ে যুদ্ধ করতে কর্তে 

টু ৪ 



১মুদৃ্ঠ।] গুলী 

'দেখেছি, বাবা ষেন হাই তুল্তে তুল্তে যুদ্ধ করেন। 'কেন এমন করেন, 

বড়মা? পু | 
১ দ্রৌপদী । জ্ঞাতিবধে তীর হাত ওঠে না ঝলে ? 

অভি। কেন, শ্রীরুষ্ণ ত সেই প্রথম দিনকার যুদ্ধেই বাবাকে সব * 
বুঝিয়ে দিয়েছেন, বড়-মা ! 

ত্রৌপদী। তবু বুঝ ছেন কৈ, অভি ?* 
অভি। বাবার প্রাণে বড় মায়া নয়, বড়-মা? কিন্তু ভদ্রা-মা 

প্রতিদিন গীতা পাঠ ক'রে আমাকে বুঝিয়ে দেয় যে, কেউ কাউকে হত 
করৃতে পারে না, বা কেউ নিজেও হত হয় না। যা কর্বার, সে আমাদের 

কষ্ই কর্ছেন। আমি মায়ের সব কথা ভাল ক'রে বুঝতে না পার্লেও, 
এইটুকু বুঝে নিয়েছি যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, সংদারে ধর্ধরাজ্য প্রতিষ্ঠার 
জন্য মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি আমাদের নিয়ে যা করাচ্ছেন), 

আমর! তাই-ই কর্ছি। ভাল-মন্দ ফলাফল কিছুই আমাদের দেখবার 
দরকার নাই, আমরা খালি কাজ ক'রে যাব। 

উত্তরা। আর ফলাফল শ্রীকৃষ্ণের হী্ুঞ/সট। বললে না? 
অভি। যেটুকু বলেছি, তাতেই এঁ কথা বুঝিয়েছে। 

উত্তরা। আর সর্বধণ্ম পরিত্যাগ ক'রে এক ্রকৃষ্ণেরই শরণ নিতে 

হবে, সেট। বল্লে না? 

অভি। শোন ত দেখি, বড়-মা? ও কথাটা বুঝি এখন? ওত 

সবের শেষে দেই গুহ যৌগের মধ্যে আছে। কিসের মধ্যে কি এনে 
ফেলেছে-_কিছুই বুঝতে পারে না) খালি এলোমেলো! শুনে যায় । ৃ 

উত্তরা। [ সাঁভিমানে ] দেখ দেখি, আবার লাগছে আমার সঙ্গে! 

. অভি। এই লাগ। হ'ল? 
উত্তর হ'ল ন!? 



অগ্তন্পহী 1 ১মঅন্ক, 

দ্রৌপদী । [ছুই হস্তে উভয়ের কণ্ঠে ঝে্টন করিয়া নিকটে আনয়। ] 
অভিমানের ভাগ্ার'ছূটি, তুণপূর্ণ বাণ__ফাক পেলেই সন্ধান কর্ছে। 

অভি। [ দ্রৌপদীর অলক্ষ্যে উত্তরার গণ্ডে একটি স্বত্ব চপেটাঘাত এ 

উত্তরা । [ অলক্ষ্যে অভিমনথ্যুর একটি অঙ্গুলি টানিয়া দিলেন ] 

দ্রৌপদী । [স্বগত ] একটি মহা বৃক্ষ শ্রীকষ্ণ, তার কাগুদ্বয় পার্থ আর 

ভদ্র, তাতে ছুটি কুন্থম-কোরিক--অভিমন্ট্যু আর উত্তর।। সেই মহাতরুর 

' সার-অংশ তরল গীতামৃত রূপ কাওদয়ের মধো সঞ্চারিত হয়ে এই কুলম- 

কোরক ছু'টিকে ফুটিয়ে তুল্ছে। 

অভি। উত্তরা! ভর্দাঁমায়ের সেই নৃতন গানটি বড়-মাকে গেয়ে 

শোনাও। 

উত্তরা । হাত যোড় ক'রে গাইতে হয়। [ করযোডে এ 

গান। 

নাথ, তুমি ত দিয়েছ প্রাণে হধাসম ভালবান।। 

ভুমি ত শিখায়ে দয়েছ নাথ, তোমারে ভাকিধাও চ্াষা। 

তুমি ত দিয়েছ ঢেজ্েেদিভরা প্রেমর।শি, 

ভূমি ত ০০ নাথ, তোম!র মধুর মোহন ৰাশী, 

তুমি ও জাগাঞ্জে দিয়েছ, নাখ, অন্ত:র আকুল পিয়াস! ॥ 
তোমার ভালবাস। দিয়ে তোমায় ভ/লব।মিব, 

তোমার মধুর ভাঁষ। দিয়ে তোমার কথা কব, . 

তোমার দেওয়! প্রেম দিয়ে, তোমারি পিয়াসা শি, 

তোমার বাশীর ঈ্বরে ছেয়ে পুরাব তোদারি আশা ॥ 

দ্রৌপদীর দিকে ন। চাহিয়] দূরে 
মলিনম্বুখে ভীমের প্রবেশ । 

ভীম। [দুর হইতে ] অভিমন্ত্যু | ুদ্ধে যেতে হবে। 
| ? প্রস্থান। 

গু 
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» ১ম দৃশ্ত। এ ্ ভনগ্রথা 

্ অভি। বড়-মা, আমি চল্লাম। তুমি শীগ গির কঃরে এস কিন্তু। 
উত্তরা! ভাল ক'রে লক্ষ্য স্থির ক্র । 

৬ [ প্রস্থান । 

উত্তরা । যাই বড়-মা, কুমারকে সাজিয়ে দিই গে। 

[ পতিত শরটি তুলিয়। লইয়া দীরে ধারে প্রস্থান 

দ্রৌপদী । মধাম পাগুব বিষপরমুখ--ছুঃখে লজ্জায় অ্রিঘমাণ ! আমার 

দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারলেন না। প্রতিদিন ভীন্ম-শরে দশ সহজ সৈন্য , 
নাশ এবং পার্থের যুদ্ব'শৈথিল্যই মধ্যম পাওবের এই বিষাদের একমাত্র 

কারণ। আমার কাছে যেন কত অপরাধী! আমার সমস্ত ছুহখ-যন্ত্রণা 

লাঘব কর্বার ভার যেন একমাত্র মধ্যন পাওবের উপরেই নির কর্ছে। 

আমার কৌরবকৃত অপমানের প্রতিশোধ নেবার যেন একমাত্র বুকোদর- 

কেই লঙ্জিত করে তুলেছে । সভাস্থলে পাগুবগণের সেই সব প্রতিজ্ঞার 

গুরুত্ব এবং দায়িত্ব যেন একমাত্র বুকোদরই স্বম্ধে ক'রে নিয়েছেন। তাই 

যেন ধশ্মরাজ জ্ঞাতিবধে উদাসীন, তাই যেন পার্থ গাণীব পরারণে স্পৃহাহীন, 
কিন্তু পাওবের প্রতিজ্ঞা কি তাই? ্ওবের প্রতিজ্ঞাকে নিজ ধ্ম- 

পত্বীর অবমাননা-স্বতি দিন দিন নবীর ক্রমশঃ নিশ্রভ ক'বে 

তুলছে? পাগুবের৷ কি এতদিন পরে নিজ ধম্মপন্থীর গ্লানি-লাঞ্ছনাকে 

অনিলিপ্ত ধুলিরাশির মত মুছে দেল্তে শিক্ষা করছে? নারীর অমধ্যাদা- 

নারীর অপমান-_নারীর প্রতি অত্যাচার, আর বুঝি পাগুবদের শীতল 
শোণিতকে উঞ্চ ক'রে রাখতে পারে না। কৃষ্ণ! তুমি ত আছ ? তোমার 

শিক্ষা+-তোমার সৌহাদ্ব্য কি পাও্বেরা শেষে এইস্কাবেই মেনে নিতে 

অভ্যাস করেছে? যদি তাই হ'য়ে থাকে__পাওবের! হদি আপন প্রতিজ্ঞ।* ' 

ভুলে গিয়ে থাঁকে--পাওবের। যদি ক্ষত্রিয়ত্ব হারিয়ে ফেলে থাকে-- 

গাগ্ডবের যদি কষ-বাক্য লঙ্ঘন ক্ষরূতে, পেরে থাকে, তবে আর এ 
রি 



অগ্ুল্পহ্ী ৃ [ ১মঅন্ক), 

দ্রৌপদীর কিসের গর্ব-_-কিনের তেজ--ফ্লিসের মধ্যাদা? কেনই ধ! 
এই বৃথা যুদ্ধের অভিনয় দেখান? কেনই বা একমাত্র মধ্যম পাঁওব 

বুকোদরের এই অসম্ভব ছুরাশাঁ? | 

[ নেপথ্যে-_-শঙখধনি' ] 

এ দ্বিতীয়বারের সক্কেত-ধ্বনি ! যাই, কৃষ্ণ সহ পাঁওবদের সম্মুখে গিয়ে 
তাদিগে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করি। বৃথা সেন্তক্ষয়ে প্রয়োজন নাই । বুঝব 

-দ্বৌপদী আভ জগতেক্র মধ্যে নিঃসহার-_দীনহীনা, তাঁর কেউ নাই-_ 
কেউ নাই। 

| [ বেগে প্রস্থান । 

ছিতীম্ব দুশ্ঠ। 

নিভৃত-প্রদেশ। 

একাকী শকুনি কূট চিন্তা করিতেছিলেন। 

শকুনি। একটা বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ধরে নাঁড়! দিয়েছি । পৃথিবীর একপ্রাস্ত 

থেকে অপর প্রাস্ত পর্যন্ত সাঁড়] দিয়ে উঠেছে । জগতের সমস্ত ক্ষত্রিয়-শক্তি 

এক সঙ্গে একস্থানে এসে মিন সমন্ত বাঁরত্বের অজঅ প্রবাহ বিশাল 

কুরুক্ষেত্রের মহাসমুদ্রে এমে পতিত। ছুই তীরে ছুইখানি তরী অষ্টাদশ 

অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে ভাস্ছে। তাঁর একদিকে কৃষ্ণ, একদিকে আমি 
কর্ণধাররূপে ঈ্াড়িয়ে আছি। একদিকে স্থির--শাস্ত-নিংস্বার্থ-_নিস্পৃহ 

রুষণ তাঁর তরীকে উত্তীর্ণ কর্বার জন্য নিলিপ্ত হস্তে কর্ণ ধারণ করেছেন, 

আর একদিকে-_ প্রতিহিংসার পূরণ মর্তি আমি--শকুনি, সম্পূর্ণ লিগুভাবে 
' আমার তরীকে কৌশলে প্ডাবাবার জঙ্ত দৃঢ়হস্তে কর্ণ ধারণ ক'রে আছি। 
উভয়ের মধ্যে প্রভেদ 'অনেক। একদিকে ধর্ম, একদিকে ধর্ম, একদিকে 

স্বর্গ একদিকে নরক, একটিকে প্রতিষ্ঠা_-এক দিকে ধ্বংসের ভার আমিই 



২য় দৃশ্ত। ] ্ হগুনহী 
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খ্যেচে নিয়েছি । “কিন্ত রুষ্ণ কি নিদ্রিত? তাঁর অর্জুন করছে কি? গত 

চার দিনে যে, ভীন্মদেব বহুসৈন্য* ক্ষয় ক'রে ফেল্লেন। কৃষের এরূপ 
নী্ঘৰ গান্তীর্য্যের উদ্দেন্তু কি? কৃষ্ণের এ রাজনৈতিক সমস্তা ভেদ ক'রে 

উঠতে পার্ছি না। বড় গভীর--বড় ছুজ্ঞেপ্--বড় শক্ত ! দ্রৌপদীর 
বন্ত্রহরণ বুঝেছিলাম-_-কাম্যবনে দ্রৌপদীহরণ বুঝেছিলাম-_পাগুবের জন্ত 
কৃষ্ণের পাচখানি গ্রামভিক্ষা! বুঝেছিলাম-*কৌরব্যুদ্ধে কৃষ্ণের অস্ত্রধারণ 
ন! করা বুঝেছি] কিন্তু-_ভীন্স-করে প্রতিদিন দশ সহজ পাগুবসৈন্ত নাশ? 
অথচ কৃষ্ণ সহ পাণ্ডৰ সম্পূণ নিশ্চিন্ত উদাসীন, এ কথাটাকে কিছুতেই 

বুঝে উঠতে পার্ছি না। বুঝ আম, কৃষ্ণ! তোমার চক্র অনেক উপরে 

অনৃশ্তভাবে ঘোরে, সেখানে এ শকুনির দৃষ্টি নাগাল পার না। 

ধীরে ধীরে জয়দ্রথের প্রবেশ । 

একি সিন্ধুরাজ ! এখনও বিষগ্রভাব--এখনও পাঁংশুমুখ--এখনও 

নিশ্রভ চক্ষু !কি এ? সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাঁটিয়েছে দেখছি। মনের 

ংশর দূর করতে পার নি? 

জয়। অনেক তেবেছি--সারারাত্রি বিনিদ্র নয়নে কাটিয়েছি, কিন্ত 
,,কোঁনই সমাধান করে উঠতে পারি নি। 

শকুনি। ভাবছ বোঁধ হয়__পাণ্ডব পক্ষে রহ, থাঁকৃতে কিছুতেই 
তাদের পরাজয় হবে না? কিন্ত আমি কি ভাবছি-*আমি কি দেখছি 

আন? 

'জয়। কি? 

শকুনি। দেখছি যে, ভীন্-দ্রেণ-কর্ণ-জয়দ্রথ-সহাক় ছুর্য্োধন-_অচিরাৎ 
পাগবকুল সমুলে নিম্ঘ্ঘল ক'রে ভারতের একচ্ছত্র স্া্টরূপে কৌরব-সিংহা- 
সন অধিকার ক'রে সে আছে ।* 
৬১ 
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জয়। ও পক্ষে যে স্বয়ং শ্রীরুষ্ণ বর্তমান”? ছি 
শকুনি। বুঝে-নুঝে তাই পুর্ব হ'তেই ীকুষ্ণ এ যুদ্ধে অস্ত্র ধরবেন ন| 

ব'লে প্রতিজ্ঞ ক'রে-ব'সে আছেন। 

জয়। তার পর অজ্ঞন--যার সমকক্ষ যোদ্ধ। পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নাই ? 

শকুনি। [হাদিয়া ] তার প্রমাণ ভ প্রতিদিনই ভীন্ম-যুদ্ধে পেয়ে 

আস্ছ, একটি ছু"ট নয়, প্রতিদিন দশটি হাজার ক'রে পাগুব-সৈন্ত ক্ষয়। 
আমি ত দেখছি, এ যুদ্ধে আর কারুরই প্রয়জন হবে নাঃ একা ভীম্মদে বই 

দুর্যযোধনকে সম্পূর্ণ জয়শ্রী এনে হাতে ক'রে ধরে দেবেন । একেই ত ভীক্ষ 
ইচ্ছামৃত্যু, তার উপর যে ভাবে বুদ্ধ চালন| করছেন, তাতে আর হুষ্যোধনের 

জয় সম্বন্ধে কোন সংশয়ই গাঁকৃতে পারে না। 

জয়। তা' হ'লে আপনি বলতে চান্ ধে, এ বৃদ্ধ পাগুবেরা কিছুতেই 
জয়লাভ কর্তে পার্বে না? 

শকুনি। যদি এই ভ্তাবে তোমরা সকল মণে গর্ষে)াধনের পক্ষে 

থেকে মন দিয়ে যুদ্ধ কর। 

জয়। এক ভীম্মই যখন প[গ্বদের নিশ্বর্ল কৰ্তে পারেন বল্ছেন, 
তখন আর আমাদের নন দিরে ঘুদ্ধ করা-না-কর|য কি আসেযায়? 

শকুনি। আসে-যায় না? খুবই আসেঘায়। আমি বল্তে পারি, 

যদি এক! তুমি মাত্র একটু বেঁকে দাড়াও, আর ভীম্ম যেমন কর্ণের সঙ্গে 
মিলিত হ'য়ে বুদ্ধ কর্বেন না. ণ'লে প্রতিজ্ঞ। করেছেন তেমনি দ্রোণাচাধ) 

ও কর্ণের মধ্যেও এরূপ ভে জন্মিয়ে দেওয়া বায়, তা? হ'লে ছুর্যোধনকে 
পন্তাতে হবেই । 

" জয়। ভীগ্ম যে ইচ্ছানৃত্যু? 
শকুনি। ইচ্ছামুত্যু, কিন্ত তিনি'অমর নন? বার্ধক্য কেউ অতিক্রম 

কর্তে পারেন নাই। আরঞজান বোধ হয়--তিনি পাওবদেরই ছিতৈষী। 
১৬ 
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জয়। তা, হ'লে এ ভাবে পাগুবদের হুব্বল | কেন? 

শকুনি। প্রতিজ্ঞা ক'রে ফেলেছেন ব'লে । কিন্কু আশ্চধ্য দেখ, 

প্রতিদিন দশসহত্র ক'রে পাঁণ্ডকসৈম্তই নাঁশ কন্ছেন, *কিন্ছ কোঁন পাগুব 

বা তৎ্সাহায্যকারী কোন বীরেজ্দের গারে তুণের আচড়টি পর্যাস্ত 
লাগাচ্ছেন না। 

জয়। ক্রমশঃ সৈন্ত ফুরিয়ে গেলে পাগুবেরাও বাদ পড়বে ন)। 
শকুনি। তার আগে ভীম্মকে বিশ্ব »তে সরিয়ে দেবার সস্তুও শকুনি 

জানে। 

জয়। [ সবিম্ময়ে ] কি বল্ছেন, গান্ধাররাজ ? 

শকুনি। পাওব পক্ষে এমন একজন যোদ্ধা আছে (যেঃনুদ্ধ নী ক'রে 

ভীম্মের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেই ভীন্মের ধন্ুব্বাণ ত।15, বুঝেছ-_ব্পার ? 
জয়। তাই না হয় হ'ল, কিন্তু মৃত্যুটা ত তার 'নজের হাতে ? 

শকুনি। এদিকে নিরন্তর ভীম্মকে যদি অজ্জন শরে শবে জর্জরিত 

ক'রে ফেল্তে পারে, তখন সেই শরজালবিদ্ধ, নু পচ অসম ভীল্মদেবের 

মাত্র ভীবন নিয়ে বেঁচে থেকেই বা ছুখোযা ধর বি ক ভবে” 

জয়। ভীম্মকে পক্থু করবার এমন মন্ত্র যদি আাপনার জনা থাকে, 

ত' হ'লে সে মন্ত্র এখনও পাগুবদের শিখিয়ে পিচ্ছেন শা কেন ? 

শকুনি। কোন্ আশায়? যদি বুঝতে পারুতাঁম, এক ভীম্ম গেলেই 
পাগুবের| নিরাপদ্ হ'ল, তা” হলে এতর্দিন কবে “স মন্ত্র পাওুবদ্ের শিখিয়ে 

দিতাম। কিন্তু যখন দেখ.ছি-_জয়দ্রথের মত মহাবীর দুর্ষোধন পক্ষে প্রাণ- 
পাত করে বুদ্ধ ব্স্ত। নিজের ভবিষ্যথকে স্বেচ্ছায় হুহাতে ছুঁড়ে ফেলে 

সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ যখন হুর্য্যোধনের জন্ট উন্মত্ত হ'য়ে ছুটেছে, যখন দেখছি-_ 

দুর্যোধনকৃত ভাবম্যতের একটা মহা" সর্বনাশকে চক্ষে আঙ্গুলি দিয়ে 
দেখিয়ে দিতেও, হতভাগ্য জয়দ্রথ অন্ধের স্থায় সেদিকে কিছুতেই দৃষ্টিপাত 
১১ 
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করতে ইচ্ছা কর্ছে না, তখন বৃথ! একজন বৃদ্ধ জরাতুর মহাত্মাকে কেন 
নিশ্রভ এবং অপটু ক'রে রাখি? *. ৃ 

জয়। আমি. মাত্র সরে দীড়াশেই কি ছূর্য্যোধন হূর্ধল হবে? 
আঁচার্ধ্য, কপ, অশ্বথামা এবং মহাবীর কর্ণ যে, তাঁর পক্ষে আগ্নেয়গিরির 

মত প্রজলিত হয়ে অপেক্ষা করছেন; তার কি? 

শকুনি। আচাধ্য, কপ: অশ্বখামার কথ! ছেড়ে দাও, এ'র| কেউই 

' প্রাণ দিয়ে পাওব-বিরদ্ধে যুদ্ধ কর্বেন না, সে আমি বিশেষ রূপেই জানি । 
সত্য যুদ্ধ যা কর্বে, সে এক তুমি আর কণ। তোমাকে বাদ দিলে 

একমাত্র কর্ণ ই শেষ থাকে । কিন্তু একমাত্র কর্ণ পাগুবদের জয় করে, 

এমন শক্তি_-এমন যোগাতা তাঁর নাই। 
জয়। [ নতমুখে চিস্তা করিতে লাগিলেন ] 

শকুনি। চিন্তা ক'রে কিছু কিনারা করে উঠতে পার্বে না, 

সিদ্ধুবাজ! এ কুরুক্ষেন্জ যুদ্ধ একট! বিষম গোলকধাধা! এ-ত প্রবেশ 

কর্বার পথ আবিষ্কার কর! সকলের পক্ষে স্থগম নয়। এর গভীরতম 

অন্তস্তল্নে প্রবেশ কর্তেু্শার্লে কিছুই বৌবঝবার দাধ্য নাই। দে 

অন্তস্তল দিয়ে যেকি ব্যাপার চলে যাচ্ছে, সে দৃষ্টিশক্তি সাধারণের 

নাই, সিদ্রাজ ! সে দৃষ্টিশক্তি মাত্র ছুই জনের আছে। এক কৃষ্ণ আর 

আমার, আর কেউ কিছু বুঝছে না__-আর কেউ কিছুই দেখছে না। 

রুষ্ণ দেখ ছেন-_-পাওবরদের দিক্ দিয়ে, আমি দেখ ছি--আমার নিজের 
স্বার্থের দিক্ দিয়ে, দুর্যেযাধনের দিক্ দিয়ে, নয়। | 

জয়। ছৃর্যোধন. ষে আমার পরম-আত্মীয়। আমার অনিষ্টসাধন 
কি হুর্য্যোধনের মনে আস্তে পারে ?' 

শকুনি। পাওধদের ই'তে বেধি হয়, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তুমি ছূর্যোধনের 
হ'তে পার না? | | £ 
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ভুয়। সেট! যে জ্ঞাতি-বিদ্বেষ। ূ 
শকুনি। জ্ঞাতি হ'লেই যে বিদ্বেষ কর্তে হবে, এ কথাট! একটা 

ধরব সত্য ব'লে সংসার মেনে নিচ্ছে কি ? 

ঈয়। সে বিদ্বেষ ন| হ'লে যে পাগুবেরাই স্তারসক্গতভাবে সিংহাঁমন 
লীভ ক'রে নিত। 

শকুনি। শেষে কিন্তু তারা সিংহাসন চায় নি, চেয়েছিল--মাত্র 
পাচখানি গ্রাম-ভিক্ষা। ছ্র্য্যোধন তাতেও* কার্পণ্য কর্লে, তাঁরই 
গরিণাম এই মহাসমর। জয়দ্রথ! তুমি হূর্যোধনকে কিছুমাত্র বুঝতে * 
পার নি। আমিও অনেক দিন পারি নি। যখন সেই দ্যুতে পাওবদের 
নির্বামন দেওয়া হ'ল, তখনও পারিনি; তখনও চর্য্োধনকে নিজ 

 ভাগিনেয় মনে ক'রে পরমস্ুহৃদ-_হিতৈষী বলেই ধারণা করেছিলাম। 
মেই ধারণার বশবন্বী হয়েই ত অকপটে ছুর্য্যোধনের হিতসাধনায় প্রাণ 
পর্য্যন্ত গণ করেছিলাম। কিন্তু যে দিন ছু্যোধনের উন্মুক্ত হদর দেখবার . 
সুযোগ উপস্থিত হ'ল, তখন দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত ভয়ে গেলাম। 
দেখলাম-_পরশ্রীকাতর রাজালোভী ছূর্য্যোধনের মার্জার-দৃষ্টি সুদুর গান্ধার- 
রাজ্য পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। দেখ শুহধ্যোধনের হদয়ফলকে 
লেখা আছে-_পাণ্ডবজয়ের পরেই আমার গরান্ধারক্নাজ্য আর তোমার 
সিন্ুরাজা, এই ছুটি রাজ্য অধিকার। 

জয়। কেন?দূর্য্যোধন ত সম্রাট। মি জার গান্ধার-রাজ্য ত 
তারই সাম্রাজ্যের অধীন। 

শকুনি। সেরূপ করদ-রাজ্য দূর্যোধন চায় না। সে চায়--তার 
অধীন রাঙ্গাগুলিতে আপনারই পুত্রগণকে প্রতিষ্ঠিত কর্তে। ছুধ্োধনের 
রাজনৈতিক বুদ্ধির সস অংশ ভেদ করা সোজা নয়, জয়রথ! মনে কৰো 
নাঃ. মিন্বরাজ! কেবল পাওবকুল নির্মল কর্তে পার্লেই ছূর্য্োধন 
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শগুল্পহী [ ১মঅঙ্ক; 

নিশ্চিন্ত আর তুষ্ট হবে ; তানগ়। এই সমগ্র পৃথিবীকে বীরশৃন্ত অর্তে 
না পার্লে, হুর্য্যোধন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে, পার্বে না হর্যোধন চায় ।ক 

জান? তার প্রধান ছুরভিপন্ধি হচ্ছে, সঙ্গগ্র ধরাকে বীরশৃন্ত ক'রে, সেই 
মহাশ্মশানের বিরাট ভন্মস্তপের ওপর তার সিংহাসন প্রতিষ্ঠা কর্তে। 
এই যে-_ভীম্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কপ, অশ্বখামা, তুমি, আমি, এমন কি নিজের 

সহোদরগণকে পর্যান্ত জীবিত রেখে সে সয্্রাট হতে চায় না। সেতার 
সাম্রীজ্কে কেবলমাত্র বিধবা এবং অপোগগ্ড শিশু দ্বারা পূর্ণ ক'রে রাখতে 

চায়, বুঝেছ কি ভীষণ উদ্দেন্ত ! কখন এক্সপ ভীষণ কাহিনী কোথাও 
শুনেছ কি? 

জয়। [ সবিশ্ময়ে ] বলেন কি, গান্ধাররাজ ? হুর্যোধন এত বড় 

ভীষণ? এত বড় রাক্ষস? এত বড় পাষণ্ড? আপন সহোদর পর্যযস্ত 

উাঁয় না? 

শকুনি। নাঁচারলা। এ অতি ঞ্ুব--অতি সত্য। সে তার 

স্বী-পুত্র বাতীত আর কোন আত্মীয়-স্বজনকে বিশ্বাস করে না-- 

চাঁরও না1॥ কেবল কাধ্য-উদ্ধার করা পর্য্যস্ত তোযষাকে-আমাকে 

প্রয়োজন, তার পর এক সুর নয় । এই মহাযুছ্ধে ছধ্যোধন চায় কি 

জান? পাগুবেরা যেমন আমার্দের হাতে নাশ হ'তে থাকুক্, আমরাও 

তেমনি পাুবদের হাতে মাশ হতে থাকি। 

ছন্রষ্নেশে বিবেকের প্রবেশ । 

বিবেক ।-- 

গান। 

বাহবা, কি বুদ্ধ চমৎক।র! 

এ সংসারে দেঁধ লাম ঘুরে (বাবা) তোমার জোড়া মেলা ভার ॥ 
| ১৪ 



২য় দৃষ্ঠ | ]. নশুল্রহ্ী 

বেড়ে মাথ। ক'রেছিলে, 

বেড়ে মতলব এ'টেছিলে, 

থলি, কচে বাহ্ীয় মেরে দিলে, 

কি বল্ব গো, তোমায় আর ॥ 

একুনি। [ সহান্তে ] বুঝতে পার্ছ ? এ সব কৃষ্ণের চাল্। 

বিবেক ।-- [ পূর্ব গীতাংশ ] 

তোমার চালের উপর চাল, 

চলে কি আর কোন চাল, ূ 

চাল্ছহ বসে নৰ পাকা চাল 

তার বেচাল করে সাধ্য কার ॥ 

শকুনি। বলেইছি ত, জয়দ্রথ! শুধু কষ আর আমিই বুঝেছি, 
আর কেউ কিছু বুঝ তে পারে নি। 

বিবেক ।-- [ গীতাবশেষ ] 
যেজাল পেতে জাহ ঝসে, 

সে জাল একদিন যাবে ফে'সে, 

সেদিন কল ফন্দী যাবে ভেসে, 

দেখবে চেঢধ অন্ধকার ॥ 

[ প্রস্থান । 
_ শকুনি। এই কথাগুপি কষ্ণের উব্বর-মন্তিক্ষের একটা নৃতন 

আবিষ্কার। বিরুদ্ধ পক্ষকে দমিয়ে দেবার একট! হর্ধল কৌশলমাত্র ! 

ওতে শকুনি দ'মে যায় না, শকুনির জাল অত সহজে ফেঁসে যায় না। 

ছদ্মবেশী কুমতির প্রবেশ | 
ফুমতি 1 

গান। " 

যেয়ে! না৷ দ'মে যেন, রেখো৷ আপন ঠিক 

যার ষ! খুসী ব'লে নিকৃন।, যেন হ'য়োন। বেঠিক | 



১৯৯ শা শা জপ ০০০ পা ৮ শত ক 

নপগুব্পহী [ ১ম অঙ্ক। 

বোকা যারা ধোকা ধোঁ়, 
' ভ্যাব[চাকা যায় গে সয়ে, 

মরণ-পথে যায় 0 ধেয়ে 
হারিয়ে শেষে দিকু-_বিদিকৃ ॥ 

শকুনি। [ জয়দ্রথের প্রতি সহান্তে ] দক বলে শোন। 

কুমতি।-_ [ পুর্ব গীতাংশ ] 

চজী্ তুমি যে পথ ধ'রে, 

যাও সে পথে ধীরে ধারে, 

ভয়কি তোমার, আমি তোমার 

বঞ্জায় রাখব সকল দিকু। 

[ প্রস্থান। 

খকুনি। কে_চেন না বোধ হয়? আমার পরকীয়া প্রণয়িণী ঃ 
বড় 'ভালবাসে-_বড় ভালবাসি। 

জর। অত কুৎসিত? 

শকুনি। তোনাদের চোখে, আমার চোখে নয়। আমার চোখে 
বড় সুন্দরী! তোমরা যাকে কুৎসিত বলে নাসিক কুঞ্চন কর, 
আমি তাকে পাবার জন্তক্ট আবিঞ্চন করি। তোমর! যাকে ত্বণা 

কর, আমি তাকে সাদর-যত্ষে এনে জদয়ে ধারণ করি। সংসারের 

যত কুৎসিত-বীভৎস কুড়িয়ে এনে আমি কালে লাগাই । একটা প্রমাণ 
দেখ__-যে অস্থিকে তোমরা স্পর্শও কর না, সেই অস্থি দিয়েই আমি 

পাঁওবদের দুতে জয় করেছিলাঁম। এ কুৎসিত প্রিয়তমাই আমার য| 
কিছু সব। ঠিক সময়ে এসে জমায় বল ও সাহস দিয়ে যায়। 

জয়। গান্ধাররাঁজ! আপনি কি অসাধারণ! আপনার আদি- 

: অস্ত সমস্তই একটা প্রহেলিক! দিয়ে ঢাকা । 
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হয় দৃষ্ত। ] : শনগলহী 

| কুনি। অন্পটের এখনও অনেক বাঁকী, এটা মর্ধ্য অবস্থা চল্ছে। 

নেপথ্যে যুদ্ধকোলাহল শেঞ্না যাচ্ছে। যাগ. জয়দ্রথ ! আমার 

কথু! গুলি বেশ ক'রে ভাব গে আর যুদ্ধে যোগ দাও গে। যুদ্ধান্তে আবার 

-গ্রভীঁর নিশীথে একবার দেখা ক'রো, সব কথা বল! হ'ল না। 

[ অন্য মনে ভাঁবিতে ভাঁবিতে জয়দ্রথের প্রস্থান। 

[ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়৷ ] একট! প্রশান্ত মহাঁসাগরকে শুকিয়ে ফেলে 

মরুভূমি ক'রে তুলেছে । একটা সুন্দর নন্দন-কাননকে পুড়িয়ে দিয়ে, 

শ্মশান ক'রে ছেড়েছে । একজন মানুষকে শোকের বজ্ে গড়ে গড়ে 

শেষে একট দান ক'রে দিরেছে। তাঁর সে মানুষের প্রাণ-_ মানুষের 

অঞঃকরণ কিছুই নাই। সেখানে একট। প্রতিহিংসার জালাময়ী মুষ্তি 

দাড়িয়ে আছে, সেখানে একটা হিংসার শুষ্ক কঙ্কাল শুক কে হ] 

হা করে হাসছে! আমার একশত সহোঁদর-_মথব্ব শোকাতুর 

পিতা, অমন মুত্তকায় প্রোথিত ক'রে ভীষণ নিষুররূপে অনাহারে-বারু 

হীন প্রদেশে রদ্ধনিশ্বোসে নৃতুর মুখে তুলে দেয়া! 3: ঝিপিত 

হইয়া ] দুধ্যোধন ! কবে কবে তোকে এরূপ ভাতশোকে আমার মত--. 

সত্বর ছঃশাসনের প্রান । 

হুঃশা । মামা! মামা ! শীত্ব এস-_-শীস্্র এস, দাদা ডাকছে ; এখনই 

ঘুদ্ধে যেতে হবে। 

শকুনি। [ মুখভাব পরিবণ্তন করিয়া] এই যে-”এই যে, বাবা! 

অমি প্রস্তুত হ'য়েই আছি। তুমি এগোও দুঃশাসন, আছি এখনই ষাচ্ছে। 

ছুঃশা। একটুও দেরী ক'রো না যেন। [ বেগে প্রস্থান। 

শকুনি। [ উত্তেজিত মুখে ] দেরী 'কর্ছি কি সাধে? পেরে 
ছি নাঝলেএ আমি যে একা-এক বুদ্ধি ভিন্ন শক্তিতে কুণাবে না, 
ভুবা, রে ছুঃশাসন-__. [ দস্তে ও& ঢাপিয়। প্রস্থান। 
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তত্ভীম্র দুশ্য্য। ৮ 

পাগ্ডৰ-শিবির-_নিভৃত-প্রদেশ | 

গীতকঞ্ঠে শুভ্রবেশে রোহিণীর ছায়ামৃণ্তির প্রকাশ [1 

রোছিণী।-_ ্ 

| গান। 

শুধু দুর হ'তে চেয়ে থাকি, যাইতে পারি না কাছে। 

কি এক বিরাট. সাগর;যেন গো. রয়েছে উত্তরের মাঝে ॥ 

ধরিবার সীধ_-ধরিতে পারি না, 

মরিবার সাধ__তবু ত মরি না, 

সে ষে আমারি বিধু, আমারি বধু, চিরমধুষয় আমারি শুধু; 

আমার জীবনে-মরণে, শঞগ্নে-স্বপনে, সে যে হৃদয়ে জাগিয়ে আছে ॥ 

আমার হীদং ছিড়িয়ে হাদয়ের মণি, 

হরিয়ে অনিল কোন্ মায়াবিশী, 

আঁকে পথে কাদি হ'য়ে পাগলিনী, 

ছায়/রূপে দুরে ফিরি পাছে পাছে 

না_না, সে দেহ ভার নাই_সে সৌনাধ্য নাই_সে দীপ্তি নাই__ 

দে কমনীয় কান্ত নাই। এ মাটির পৃথিবীতে সে দেবকাস্তি টিকবে কেন 

এ মর্ভের বিষাক্ত উত্তপ্ত বাতাসে সে চাদের লাবণ্য সইবে কেন? এ 

মায়াবিনী মানবীর প্রেম+-মানরীর ভালবাসা, এ বড় তিক্ত-_বড় বিরদ-_ 

বড় কঠোর, তার হৃদয়কে বুঝি: শেলের স্তায় বিদ্ধ কর্ছে। তার প্রাণকে 

বুঝি জলন্ত অঙ্গারেব সায় দ্ধ ক'রে ফেল্ছে। কোথায় চিরজেটা না 

পুলকিতম্ধুরোজ্ৰল শান্তি ্রলে;কঃসার এ কোথায় প্রচণ্ড মার্তণ্ু-কর; 
১৪ 



ওয় দৃহ্া। ]. : সঞ্তরহ্বী 

"গত রুভূমিময় তাঁর রৌদ্র মৃত্তি পৃথিবী! আর কতদিন? এ অভিশপ্ত 
নের জীবম্ম তার ছুঃসহ ক্রেশ আর কতদিন? প্রিয়তম ! ভূলে আছ? সব 

তি হারিয়ে ফেলেছ? তাই তুমি সংসার নিয়ে থাকৃতে পেরেছে। আমার 
সে ত্র ত ছিড়ে যায় নি, প্রিয়তম । যখন দেখি উত্তরার সঙ্গে প্রেম-রসে 

ডুবে আছ, তখন আমি হিংসায় মরে যাই-_যন্্রণায় ছটফট. করি ; ভাবি-_- 
পোড়াকপালী উত্তরার কপাল পুড়িয়ে কবে রোহিণী তার সর্বস্বকে নিয়ে 

্বস্থানে চলে যাবে । নিশীথে যখন উত্তরার কপোলে ওঠাধরের চিহ্ন অঙ্কন 

কর, তখন কি তীব্র বিষে জলে উঠি জান না। আজ যোড়শ বর্ধ অতীত- 

গ্রায়। উঃ! সে কতযুগ-কত যুগ!! আর থাকৃতে দেবো নাঁনিরে 

যাব। হাদয়-কুন্থমের পরাগে শয্যা রচন। করে রেখেছি নিয়ে যাব। শুন 

মন্দির আবার নিজের হাতে সাঁজয়ে রেখেছি, আবার পূর্ণ কর্ব। নিতে 

এসেছি--আর ছেড়ে যাব না । উত্তর নে, আর ছু'দিন উপভোগ ক'রে নে। 

তাঁর পর বুঝবি আমার জাল]! এ যে আস্ছে পোড়ামুখী ! তপ্ত নিঃঙ্থাসে 
বাতাস আগুন ক'রে রেখে যাই। এসে পুড়ে মরুক্--জ'লে মরুকৃ। 

এ বেগে প্রশ্থান। 

পুষ্পমাল্য হস্তে উত্তরার প্রবেশ । 

' উত্তরা । [সবিল্ময়ে ও সভয়ে] কে যেন ছায়ার মত জনৃশ্ত হ'য়ে চ'লে 

গেল! ঠিক যেন কোন আকার নয়, খালি একট! ছথায়া। একটা 

অভিশাপের মত এসে এখানটা! যেন অগ্নিময় ক'রে রেখে গেক্স ! এখানকার 

বাতাস, যেন উত্তাপের বঞ্। বয়ে যাচ্ছে! কি এ? ক্লিন থেকে এমন 

হচ্ছে কেন? কে আসে? কে যায়? কেন আসে? কেন যা? গাট। যেন 

ছম্ছম্ কর্ছে!, বিজ্রপের ভয়ে কুমারকে এ কথা বলি নী) কিন্তু ড় ভয় 

করে) এধেকুমার আস্ছে। , 
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শগুব্পহদী ৃ [ ১মতঙ্ক; 

যুদ্ধসঙ্জায় অভিমন্তুর প্রশ্নেশ। 
অভি। [হাম্তমুখে ] যুদ্ধ থেকে এলাম_-ধঁক, হেসে কাছে আাস্ছ না৷ 

যে, উত্তরা? সকাল বেলাঁকাঞ্ধ বকুনি বুঝি মনে ক'রে রেখেছ ? 

উত্তরা.। তুমি ঠাট্র। করবে না বলঃ ত” হ'লে বলি। 

অভি। আগে বলই না 

উত্তরা । ভীরু বল্বে না খল? 

অভি। আচ্ছা-_বল্ব প্ৰ, বল। 
উত্তরা । এই দেখ-__সত্তি ক'রে শরীর রোমাঞ্চ দিয়েছে । 

অভি। [ সহান্তে ] পেত্রী দেখেছ না কি? 

উত্ধরা। কি জানি_সে কে? ঠিক যেন একটা রমণীর ছায়া ক'দিন 

থেকে যাওয়া-আস। কর্ছে ৷ তার দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাই। নে 

নিঃশ্বাস কি উষ্ণ__যেন আগুনের উচ্ছাস! 
:. অভি। তাই নাকি? ল।বধান, উত্তরা! গুপ্ত সপতী নয় ত? 

উদ্ভরা । [সহান্তে ] তাই যদি হয়, তা' হ'লে গুপ্ত আঘাতে তাকে 

চিরলুপ্ত ক'রে দোব। কিন্তু সত্যি ক'রে আমি মিছে বল্ছি না কি 

যেন একট! আস্যাওয়াস্কব্ছে। তুমি একলাটি এখানে কখন এসে। 

না, কুমার। | 

'অভি। যদি পেত্বীতে পেয়ে বসে? [ হান্ত ] 

উত্তরা । সব কথায় বঞ্ধ করে! না। ভদ্র মা বলেন- জন্মাস্তরের 

কত আত্ম! ছাযার মত ঘুরে বেড়ায়। 

অভি। আবার গন্মান্ত্রের কথ] কিন্তু তাঁদের মনেও থাকে । . 

উত্তরা । তা থাকে, তাও শুনেছি। ্ 

অভি। [কৃত্রিম গন্তীবূভাবে ] তা' হ'লে হয়ত আমার দন্মাস্তরের 
কোন পত্বীর আত্মা এসে আদাকে খুজে বেড়াচ্ছে । দেখো, উত্তরা! 
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ওয় দ্য । ] | স্প্রবী 

আয়াকে খুব সাবধান ক'রে রেখো কিন্তু, একতিল সঞ্গছাড়া ক'রো ন|। 
জানি যদি একলা পেয়ে আমান্ক টেনে নিয়ে যায়। 

* উত্তরা। তোমার 9 সব কথা শুনলে সত্যিসত্যিই আমার কিন্ত 
বড় ভয় হয়। 

অভি। হবারই যে কথা, সতীন কি না! [ হাসিলেন ] 
উত্তরা । তোমাদের বিশ্বাসই বা কি?, 

অভি। তাই ত ক্ল্ছিলাম যে, একেবারে আচলে বেঁধে রেখে দিয়ে], 

উত্তর] । [ একৃষ্টে অভিমন্যুর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন ] 

আভ। কি দেখছ, উত্তরা? 

উত্তর] ।-- 

গান। 

আমার সকল আশার সধ মিটাতে 

তোমার পানে চেয়ে খ|কি। 

আমার সকল পাওয়র আশ! মিটাতে 

শুধু ভোমারে হাদয়ে রাখি ॥ 

আমার সারা প্রাণের আকুল তৃষ সঞ্চিত ্রুরিয়া বুকে, 

রয়েছি তোমারি আশে, আমায় বঞ্চিত ক'রে না নুখে, 

আমি চিনি নাঁ_জ্গানি না কিছু, শুধু তুমি মামার জীবন-সাথা; 

তোমারি শ্বপন ম।খি' আমার ঘুমিয়ে থাকে ছু'টি আধি। 

[ কথালিগনে বন্ধ হইয়/ উভয়ের প্রন্থান। 



চতুর্থ দুস্ঠ। 
প্রমোদ-ভবন | 

হাস্তমুখে অহঙ্কারমন্ত ছুঃশাসন সহ 

তত্বয়স্ত বিদ্যাধরের প্রবেশ । 

£শা। [ সহান্তে ] আজ তুমি যুদ্ধে যাও নি, বিগ্ভাধর! তা? হ'লে 
দেখ তে পেতে আমার বীরত্ব । 

বি্যা। আজ বুঝি ভীমসেন আসেন নি? 

দুঃশা। সে দাঁদার সঙ্গে যুদ্ধ কর্ছিল। 
বিদ্যা । ত।? হলে ৩ সখার আজ পো) বারো হয়েছিল। 

দুঃশা। কেন, ভীমসেন ছিল না বলে? কেন, আমি কি তাঁকে 

ভয় করি? | 

বিগ্যা। তাকে নয়, তবে তাঁর গদাকে যা একটু কিছু-_ 

ছঃশা। মঙামূর্খ ষণ্তামার্ক_,যুদ্ধ ত জানে না, & এক গদ| নিয়ে এলো- 
ধাপারি পিটিতে থাকে । প্ল্যাচ বা কৌশল কিছুই শেখে নি। 

বিগ্কা। আমিও তাই ব'সে বসে ভাবি যে, ভীমসেনটা! এমন মহামূর্খ 

যে, সেই বন্ত্রহরণের সময় না বুঝে-সুঝে এমন একটা প্রতিজ্ঞা ক'রে 
ফেল্লে-_একেবারে ছঃশাপনের রক্তপান! কি বেকুব--কি বেকুব ! 

ছঃশ]। [ শুক্ক মুখে ] যেতে দাও তার কথা, মে আবার একটা বীর ! 
বিদ্তা। হ্য-_বীর আবার! বীর হলে কি সেই সভাস্থলে দাড়িয়ে 

খালি প্রতিজ্ঞ। ক'রে ছাড়ে? একবারে তোমাকে একটা বা হাতের 

ঝাপটা দিয়ে-_ছূঁ য়ে, ফেলে-বুকের ওপর চেপে বসে চো ঠো ক'রে 
কি রুপানন। করে ছা 

২২ 



এর্থ দৃশ্ব। ] | স্গুকহীী 

. স্টশ। [ শুফমুখে শুষ্ষহান্ে। কেন ও কথ! তোল, বন্ধু? 

খিদ্য।। না, দেগ দেখি আক্গকগট|!! অত বড় সভান্তলে কি অমন 

ধএক্রটা অসম্ভব প্রতিজ্ঞা কেউ করে! সে কি রাক্ষম যে, রক্ত চুষে খাবে? 

ইশা । | পূর্নাবৎ ] হা--তুমিও যেমন! 
বিস্ত!। থাক্ না এখন, এই ত যুদ্ধ বেধেছে । 

ছাশা। কাল কিন্তু পিতামহ একটু ন'ড়ে-'ড়ে যুদ্ধ করেছেন | 
বিগ্তা। তা। করুক, কিন্তু ভীমের আক্কেলটা কি বস দেখি? হঃশাদনের , 

'রক্ষুপান-কি ভয়ানক প্রতিজ্ঞা! লোকে আবার বলে ঘে, ভীমের 

প্রতিজ্ঞা 'অ5ল-_মটল ! 

হঃশ!। প্রতিদিনই দশ. হাজার ক'রে ওদের সৈষ্ভ সাবাড় হ'চ্ছে। 

এই পাচদিনে পঞ্চাশ হাজার হয়ে গেল। 

বিগ্তা। ভীমটাকে দেখ তে-শুন্তে কিন্তু একটা! প্রকাণ্ড পাছাড়ের মত, 

অযুত মত্ত হস্তীর বল নাকি ওর দেহের মধ্যে জমান আছে। 
দুঃণা। ভেবেছিলাম--পিতামহ বুঝি পাগুবদ্দের কোন ক্ষতিই 

কর্বেন না। কিন্তু তা নয়। 

বিগ্কা। কামাবনে যেদিন জয়দ্রথ দ্রৌশগী হরণ ক'রে নিয়ে যাঁয়। 
সেদিন কিন্ত ভীমট! তারি তেঞ্জ দেখিয়েছি । একাই একেবারে--. 

হঃণা। আন যুদ্ধের পঞ্চম দিন শেষ হ'ল-__নয়? . 
বিস্তা। তৃ'ম যুদ্ধে গেলেই আমার কিন্তু কেমন এরা তয় হয়যে, 

এী ভীম বুঝি তোম।র বুকের ওপর-- 

৪ঃখ।। [বাধ। দিয়] আজ এস, বিগ্ভাধর ! একটু টির কর৷। যাক্। 

বিদ্তা। ক্ষতি কি? বেশত। কিসের ভীম? কি ক্করুবে তোমার ?, 

'রক্তপান কর! তুমান সোজ। কথ! আরু কি ! | 
| নর্তকীদ্দের ব'লে রেখেছি, এখনই আস্বে | 
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অপ্তর্পহী [১ম অঙ্ক) 

বি্কা। আন্মুক নী, নেছেগেয়ে খুব জখিঞ্জে 'দিগ। তোমার 
তির প্রাণ-__চিরদিনই উী ক'রে কা্টিয়ছ। এখম চুপ ক'রে থাকল 
লোকে বল্বে ষে ভীমের তয়ে ছুঃশাসন আর ফুব্ি উটুরতি করেনা। আর 

ধর-_-যদ্দি খায়ই, কত রক্ত খাবে ? ও বুকের ভেতর ঢের রক্ত আছে । 

ছুঃশ।| যুদ্ধের কথ! এখন ছেড়ে দিয়ে নৃত্য-গীতে মেতে যাও । 

বিস্তা। হা নিশ্চরই | রক্ধ। খাওয! বল্লেই ত হ'ল না? তোমাকে 

কায়দ! ক'রে ভূয়ের উপর ফেল্তে হবে, তার পর এ বুকটার ওপর বস্তে 

হবে, তার পর বিকট বদনটাকে ব্যাদান কর্তে হবে,__-তার পর বুকটাকে 

চির্তে হবে, তার পর হৃংপিওুট। দুহাতে টেনে 
দুঃশা। [সবিরক্তি] আঃ! কর্ছ কি বলত? 

বিদ্ঞা।। রক্ত খাওরা সোজা কথা নয় সথা, নোজা। কথ! নয়! 

ছুঃশা। উ যে নর্ভকীর1 এসে হাঞ্জির। এইদিংক মন দেওয়া যাক) 

নর্তকীগণের প্রবেশ। 

বি্ক।। গাও শ্রীমতীরা। বেশ ফুর্তি ক'রে। পাগুব-শ্শিবির থেকে 

ভীমসেন শুনুক্ আর বুঝুক্ যে ছুঃশাসন তাঁর রক্তপানের কথা গ্রাহ্থই 

করে না। টু. 

হুঃশ!। এদের সঙ্গে ওকি বলছ? 

বি্ভা। সদরট| খুব বন্ধ আছে: ত? 

হুশ! । কেন? | 

বিশ্ত/। কি জানি-_সেট| একট। প্রকাণ্ড হস্তীমূর্খ, কাগ্ডাকাগ জ্ঞান 

তনেই? এই নৃত্য-গীত আরম্ত' করা গেছে, হয় ত মুর্খটা একট! গণ্দী. 

নিয়েই ব| উপস্থিত হল ; তা) হই রসভঙ্গ। বশ? 

ছুশ|| দ্বারে সতৃর্কপ্রহরীরা জ্বাছে। 

বিদ্য/। তাই থাকলেই হ'ল। (| নাও সুন্দরীরা, সুর কর। 

৮ | | ইন্ভঃ 



চর্থ দহা। ] অনগুন্পধী 

ছর্তকীগণ |, 
বৃত্যগীত। 

কিবা, মধুর যামিনী, ষধুর রাগিণী 

ভেসে আসে কানে লো। ঃ 

কোন্ মধুরহ।সিনী, মধুরভাধিণী 

মধু ঢালে প্রাণে লে। ॥ 

কিবা, ম্বরগের সুধা মাখিয়ে ছড়া দিয়েছে শশী, 

মধুর বাতাসে বিচার আবেশে ঘুমায়ে পড়েছে নিশি, 

পিয়া পিয়া--পিয়।, রভিয়।__রহিয়। 

আকুল করছ পরাণে লো ॥ 

হের ফুলকলি পড়ে চলি ঢলি, 

নীরবে-_নীরবে পিয়ে মধু অলি, 

বধু হাপিয়।, কাছে আনিয়। 

শুধু চেয়ে আছে মুখপানে লো॥ 

হুঃশা। কেমন লাগছে, বিদাধর ? 

বিদ্যা। মন্দ কি? কিন্তুভীমের প্রতিজ্ঞা করাট] যতদূর অন্তায় 

হবার তা হয়েছে ; কি বল, মদ? 

হুশ।। গাও নর্তকীর, আর একখানা । 

_, নর্তভকীগণ 
নৃত্যগীত । 

কোথা হ'তে ওই বশী বাংজ। 

যমুশ।র কুলে, কথ্ের মু.ল অথব! কি নিকুপ্জ মাঝে 

আমার চলে না! চরণ, সরে না ত ভাষা, 

ব্যাকুল পরাণে জেগে ওঠে কত হার রে আকুল পিয়াস” 

ঞামায় করিল উদ্দাদী, : ওই কালাবু ৰাশী, 

অ'াখি-জলে ভাসি মিনু লাজে ॥ 

২৫. ৃ 



'হগুল্লহী | [ ১ম অঙ্ক) 
আমি যে, অবলা সরল! বালা, : | 

আমায় মজালে মন্্রবীলে মজালে ফালা, 

ও সে কি ষেবাশীর তান, পাগল কাল্প লো প্রাণ, 

হেরিতে নয়ন হৃদয়-রাজে ॥ 

ব্দ্যা। কিন্তু ভীম পার্বে না। অনেক ভেবে-চিন্তে দেখলাম-_ 
ভীমের পার্বার সাধাই ন|/ই।: লজ্জায় মুখ দেখাবে কি ক'রে, তাই 

ভাবছি । : 

হঃশা। যাও নর্তকীরা, বিশ্রীম কর গে! 

ৃ [ নর্তকীগণের প্রস্থান। 

বিদ্যা। যাঁও সখা, নিশ্চিন্তে ঘুমাও গে, ভীম পার্বে ন|। 

ঘঃশা। দাদার হাতেই ভীগ়ের ভবলীল! সাঙ্গ হবে। 

বিদা)। কামাবনে কিন্ত দ্রৌপদী-হরণের দিন যেন তোমার দাদার 
কেমন ধারা হয়ে গেল। সেদিন ত ভীমের বনফল মাত্র খাগ্য ছিল, এখন 

আর সেখানের মভাব৪ নেই। কাড়ি কাড়ি অন্নের রাশ সাবাড় ক'রে 

ফেল্ছে-- এই একট য1 চিন্ত। |. 

হঃশ।। তোমার ভীঁকে ণিনে অত মাথাবাণা কেন বল ত? 

বিদ্বা। তোমার জন্তে__মাঘ|র কি? ভাবি যে কোন্ দিন রণক্ষেত্রে 

গিয়ে ভয় ত দেখব, তোমার এ দেহটিকে ভীমসেন ছুই হাটু দিয়ে চেপে 
ধরেছে__মআার-_ 

হুঃশা। [ অঞ্চমনম্ক ভাবে ] এন বন্ধু, রাত্রি অনেক চয়েছে। 

বিদ্তা। চল-যাচ্ছি। কিন্তু ভীমটা নাকি সময়ে সময়ে রাক্ষগ-মৃত্তি 

« খবরতে পারে। & 

দুঃশা। [ সবিন্ময়ে ] কে বঙ্গুলে? এস। 

॥ *['ব্দ্যাধরের হাত ধরিয়া প্রস্থান । 
না রগ 



পথম দুস্থ । 
চি 

মন্্রণাগার। 

একাকী তুর্য্যোধন চিন্তিতমনে পদচারণা করিতেছিলেন 

হু্য্যো]। লেলিহান ক্ষুধিত শার্দাল দলে 
দিয়াছি ছাঁড়ির৷ ওই কুরুক্ষেত্র মাঝে। 

পাণ্ডবের উষ্ণ রক্তধারা 

আনন্দে করিছে পান সুধারাশি নম । 

সমগ্র ভারত হ'তে 

বীরত্বের অজজ্র প্রবাগ' 

একসঙ্গে মিশিয়াছে 

' কুরুক্ষেত্র-মহাদিদ্কু মাঝে। 
্ষব্ধ উন্মিরাজি সম 

গএকুল বীরত্বগরিম| ল'য়ে 

উচ্ছবামিত মাদিম্ধু ধীরে &'য়ে যায়। 

নক্রকুল সমাকুল উদ্বেল চঞ্চল পি! 
ভীষণ-_ভীষণ £,তে আতীব ভীষণ! 

পৃথিবীর সমগ্র ক্ষত্রিয়-শক্তি 

একন্থানে পুজীভূত। 
হেন সংযোজন কেহ 

দেখে নাই--শোনে নাই-_-করে নাই কোন দিন। 
দেখাইল ছৃর্ধ্যাধন-_শুনা ইল ছূর্য্যোধন, 

* করিল মে হৃর্য্যোধন জগতে প্রথম । ৪ 

এ বিশাল কুরুক্ষেত্র বিরাট্ প্রান্তর, 



শগ্ঞল্সহী | [ ১ম অন্ক? 

একাদশ অক্ষৌহিণী বাহিনী হুবকীর 
দ্বহত্তে এ হুর্যোধন করেছে রচল্জা । 

স্বহস্তে রচিত এই 

স্তপীকৃত পুঞ্জীভৃত অসংখ্য ক্ষত্রিথ 

দাহ শুষ্ক বিশাল বনানী-__ 

স্বহস্ডে অনল-পিখ। দিয়াছি জালিয়া) 

দবাগ্রির মত হু হু রবে জলিছে ভীষণ ! 

পুঞ্জমান কৃষ্ণধুমে 

ছেয়ে গেছে ভারত-গগন, 

সবিম্ময়ে আছি চেয়ে একাকী শীরবে, 

চির অবিনাশী নিজ কীত্তি-স্তস্ত পানে। 

_ কর্ণের প্রবেশ । 
এস সা, পিতামহের গতিক দেখছ ? ঠিক সেই দশ সহস্র সৈশ্ত, তা, 

হ'তে এক চুল এদিক্ দিক্ হার যো নাই। বড় ভুল হয়ে গেছে; এখন 

কোন সংশোধনের উপায় দেখি না, তাই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি । 
কর্ণ। নিতান্ত বুদ্ধআর বেশি কি আশা কর] যেতে পা? 

তু্ষে। শুধু বার্ধক্যের আবরণে আমার নিকটে প্রকৃত রহন্ত ঢাকৃতে 

যাওগই একটা মহাভুল। নিতান্ত অনিচ্ছ। ছিল, পাগুবপক্ষে চলে গেলেই 

ত হ'ত; এনপ ধন্মের ভণ্ডামি নিতান্তই অসহা ! 

কর্ণ। অত অবিশ্বাস যার: উপর, তাকে দিয়ে কোন গুরুতর কার্ধ, 

করা চলে না। ৃ 
ছধ্যো। কি কর্ব, তখন সুমি যদি পিতামহের সঙ্গে কলহ উত্থাপন ন৷ 

কর্তে, তা” হ'লে বোধ হয়, এ। ্ষ-্রুটির জন্ত আজ আমাকে অন্কুতগ্ত 

হ'তে হ'ত না। ক 
২৬৮ 



এমদৃশ্ত 1]: প্তল্তহী 

কর্ণ। নিতান্ত অসহা না হ'লে সে কলহ উত্থাপন কর্তাম না। এখন 

বুবষ্টুত পার্ছি-_সহা ক'রে থাকাই গতখন উচিত ছিল; অন্ততঃ তোমার 
১ চিন্তা ক'রে। | 

ছুর্য্যো । পারা যাঁর না। ও সব মানুষ কেমন জান? বুদ্ধ অঞগরের 

মত। সামর্থ। নাই__শক্তি নাই, অথচ পুর্বব শক্তির একট নিশ্ষল গর্বে, 

ব্যর্থ অহঞ্কারে ষোল আন! ভরপুর। বার্ধকে)র অভিজ্ঞতার গরিমা আর 

পিতামহত্বের দাবা শিয়ে গুদের নবীনদের ওপর * আধিপত্য প্রদর্শনের বিফল 

প্রয়াস! বিধ নাই কিন্তুচক্র ধর! চাই। আমি এ জন্ত বুদ্ধদের ওপর 

একেবারে হাঁড়ে হাড়ে চটা। আমার অদৃষ্টে জুটেছেও আবার তাহ। 

একজন ভীগ্ম, একজন দ্রোণাচাধ্য, একজন বিছুর, তার পর আবার পিতা। 
কর্ণ। এখন কি কর্তে চাও? 

দুর্য্যো। ভীকম্মের সেনাপতিত্ব নিয়ে ভোম।কে দিতে চাই। ভীক্ম 

তোমার অধীন ভাবে থেকে, প্রতিদিন যেমন দশ সহজ ক'রে ৫সস্ঠ নাশ 

কর্বে ব'লে প্রতিশ্রুতি দিরেছেন, সেই প্র“ভশ্রুতি পাঁপন করুন। 

কর্ণ। আমার সঙ্গে মিশিত হ'য়ে যুদ্ধ কর্ধেন না, এও ত তার একটা 

নস্ত প্রতিজ্ঞা । 

দুর্যে!। আমি সে প্রতিজ্ঞ রাখতে দোব না। বিশেষতঃ যুদ্ধ সম্ব্ব 

নিজের স্বাধীন ইচ্ছা কোন যোদ্ধারই পরিচালনা চলে না £ রণনীতি মান! 

সকলেরই কর্তব্য। 

হাস্যমুখে শকুনির প্রবেশ । 

শুকুনি। কি, বাবা। কি হয়েছে? এত রাত্রে স্েকে পাঠিয়েছ 

কেন? বুদ্ধ-শ্রান্তি দূর কর্বার জন্য শয়ন, কর্তে যাচ্ছিনীম, এর মধ্যে 

তোমার আহ্বান । থাক্তে পারি কি? ঘুমে ঢুল্তে ঢুল্তে চ'লে এসেছ। 
* ছুর্যো। ঠক, আমি ত ডাকি নি আপনাকে ?? 

২৯. 
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শকুনি। ম্টা! ডাক নাই? তবে কি ইন্তে কি শুন্লাম1: ত) 

ওরূপ শোনাটা অসস্তব নয়। সর্বদাই মননের ভেতর তোমার অন্ত এব) 
উৎকণ|, ব্যাকুলতা৷ র'য়ে গেছে কি না ? কখন কম্ধন এমনও হয় যে একে 
বারে ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠি, শুনি__যেন তুফ্ষি ডাকৃছ। তা হ'লই বা, 
একট! রাত্রি না হয় নাই ঘুমালাম । তুমিও ত বিনিদ্র নেত্রে রাব্রি কাটাচ্ছ, 
বুঝতে পারি ত সব? তবে যু্ধ-বিগ্তায় ভগবান্ বঞ্চিত ক'রে রেখেছেন, 

তবুও যথাসাধ্য ত্রুটি করি না । 
দুধে! । অক্ষক্রীড়াতেই ত আপনি আমার তত বড় একট। কাজ 

ক'রে দিয়েছেন, যার ফলে আজএই মহাযুদ্ধ। 

শকুনি। সেআর এমন কি কাজ ক'পে দিয়েছি, বৎস! ওন। 

হ'লেও তুমি পার্তে । 

. কর্ণ। সেকি কথা, আপনি খুবই করেছেন ! 
শকুনি। খুবই করেছি কি-না করেছি; যুদ্ধের শেষ না হ'লে ঠিক 

বল। যাচ্ছে ন1। দেখে যেতে পাঁর্ব কি ন। জানি না। 

হর্ষে!। [ তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া স্বগত ] বড় ধূর্ত তুমি! 

শকুনি। ভীন্মদেবের ত্ুদ্ধ কেমন বোধ হচ্ছে! 
হু্যো। প্রতিদিনই তিনি ার প্রতিজ্ঞ! পালন কর্ছেন। 

শকুনি। ত) করছেন বৈকি, তবে একটু ধীরে ধীরে হচ্ছে। তা 

হক না, তার পর অঙ্গপতি কর্ণ আছেন--ভয় কি? 

ছুধ্যে।। তার পর জয়দ্রথ আছেন। 
শকুনি। কিন্তু মজ। দেখছি, তিনিও অঙ্গগতির উপর কেমন যেন 

, একটু বিদ্বে-বিদ্বেষ ভাব দেখাঞ্ছেন। আমি কিন্তু ঠিক বুঝতে পানি 
না। তোমার কি বোধ হয়, বাসী? 

ছুরধ্য। । কৈ--তা। ত কিছুই বুঝতে পারি ন|। 
৬৩ 
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শ্কুনি। তাহলে বোধ হয় নয়, আমারই বোঝবার ভুল হয়ে 

থাঞ্ঠবে। 

কর্ণ। .সিদ্বুরাজ কি বলেন? 

শকুনি। বলেন ত অনেক কথা, তবে সেটা ঠিক'তাঁর মনের কথা 

কি ন। বল্তে পারি ন! তিনি বলেন-- 

দুর্য্ো। থাক্ সে কথা এখন। রাত্রি অনেক হয়েছে-_ প্রত্যুষেই' 

আবার যুদ্ধ। আপনি যান্ মাতুল, বিশ্রাম করুন গে। 

শকুনি। বিশ্রামকি আর আছে, বাবা! সর্বদাই ভোমার চিন্তায় 

অস্থির হ'য়ে মরি। ন্নেহাধিকট। সব সময়ে ভাল নয় খুঝি, কিন্তু ন? 

ক'রে পারি না। 

জ্ঞানের প্রবেশ। 

ভান ।--- 

গান। 

এবার শেয়ানে-_শেক়ানে কোলাকুলির ঢেউ। 

কাউকে কিন্তু মনে প্রাণে ।বন্বাস করেঞ্না কেউ ॥ 

যার যার ফিকির যার যার ফল্দী, 

যার যার মনের অভিগন্ধি, 

তার তার কাছে ঠিকই আছে, | 

কেবল মুখে মুখে মেউঁ মেউ ॥ 

কেউ কেউ মনে জল্ী হচ্ছে, 

কেউ সর্বনাশের ফিকির কর্ছে, 

কেউ যমের হাতে এগিয়ে দিচ্ছে, 

চ _, কেউ লাগ ছে পাছে কেউ ॥ 

৬ [ প্রস্থান ।. 
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শকুনি। কালোঠাকুরের কাজ দেখছ, বাধা? যুদ্ধে দেখছি-_ 
কিছু ক'রে উঠতে পার্ছি না, কাজেই ভেদরীতির আশ্রয় নিয়ে (দি 
কিছু পারি। আরে তাকি হয়? এর নাম র্ষে)াধন ॥ এখানে ও।দব 

নীতি-টা!তি খাবে না, বাবা ! একটু একটু টকা লাগে কিন্ত, বাঝ! 

জয়দ্্রথ কি এই সব কৃষ্ণের ছলশ্ছাতুরীকে দৈবসঙ্্ীত মনে ক'রে নিজেদের 
মধ্যে বিদ্বেষ-বুদ্ধি আন্ছে নাকি? একেবারে অসন্তবও মনে করা যায় ন)। 

কেন না, সিন্ধুরা্জের মাস্তফট।: একটু বিলক্ষণ তরল আছে। কিসে কি 

হয়, ঠিক তলিয়ে বুঝতে পারে না। নতুবা কি কর্ণের মত তোমার 

পরম হৈ?তিধী বন্ধুকে বিদ্বেষ-দৃক্ষিতে চেয়ে দেখতে পারে ? 
কণ। "আমি ত তার আলাপে ব। কার্যে সেসব কিছুই দেখতে 

পাই না, মাতুল ! 

শকুনি। তা ত ছূর্য্যোধশও বল্লেন। কিন্তু তবে আমার কাছে 

ওরূুপ তাবে আলোচনা করেন কেন, বুঝতে পারি না। সে 
আলোচনায় যেন বেশই বোঝ। যাৰ পিন্ধুরঃজ কিছুতেই অঙ্গপতির সঙ্গে 

মিলিত হ'য়ে দুদ্ধ করবেন না । 

কর্ণ। কারণ ?; ৬ 

শকুনি। হক গুরুতর |: আভিজাত্য নিয়ে। আমার বোধ হয়, ত! 

নর, শুধু ঈর্ষ। | 

কণণ। তা যদি হয়, তা! হলে আমারও প্রতিজ্ঞা--আমি জয়দ্রথের 

সঙ্গে (মলিত হ'য়ে কিছুতেই এ এ বুদ্ধ কর্ব না। 

শকুনি। তবেঠিক্কি ন সেট। আমি ঠিক ক'রে বল্তে পার্লাম 
না; ত” হলে আমি এখন। [ স্বগত ] বিষ ঢেলে দিয়ে গেলাম । 

[ প্রস্থান । 

ছুর্য্যো। [ ম্গগ্ ] তোমার উদ্দেন্ত আমি বুঝতে পেরেছি, মাতুল ! 

॥ ৩ 



এয দৃশ্য। ] হনগক্পহী 

[প্রকাশ ] জর়দ্রথ মন্থন্ধে এর পরে চিন্তা কর] যাবে, মথ। ; এখন ভীম্ম 

 সন্ব্ষেকি স্থির করা যায়? 

| ) | [বিমর্যভাবে ] এসন যে ভাবে চল্ছে- চলুক না, আরও 

| 'ছুই একদিন যাক। আলি, সখা ! | [ প্রস্থান। 

ৃ দূর্য্যো। [স্থগত ] কর্ণেগ মনটাকে মুস্ড়ে দিয়ে গেলে, শকুনি ? 

যত গভীর জন দিয়ে যাও না, এর নাম দুর্ষেযোধন--এ আরও অনেক ওল 

দিয়ে যাতায়াত করে। হর্ষ ধন সব বোঝে-_সব জানে, কার কি 

: স্বার্থ বেশ জানে ।- তোমার শত জরাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে, শকুনি। 

. তুমি আমার পক্ষে যোগ দিয়েছ, সে কথা আমি বহুদিন হ'তেই জানি। 
আজ 'আবাঁর কর্ণের কর্ণদ্বয়ে যে ভেদ-নীতির বিষ ঢেলে দিয়ে গেলে, 

এর কারণও বুঝতে বাকী নাই। কর্ণ আর জয়দ্রথে যদি ভেদ জন্মাতে 

পারা যাঁয়। তা" হলে এ যুদ্ধে আমার একটা মন্ত ক্ষতি করা হয়। 

। কারণ-ভীগ্ম দোঁ৭ প্রভৃতি সকলেই মনে প্রাণে আমার দিকে নয়, 

সকলেই পাগুব-হিতৈষী । কেবল কর্ণ মাত্র আমার পক্ষে মনে প্রাণে 

ুদ্ধ কর্বে। তারও বিশেষ কারণ আছে। মললঙ্ষেত্রে অজ্দরনরুত 

অপমান আর স্বয়ংবরে দ্রৌপদীর হুতপুত্র ব'লে অবজ্ঞা প্রদর্শন__এই 

দুই কারণেই কর্ণ পাঁগুব-বিদ্বেষধী। সিম্ধুরাজ জয়দ্রথ মনে প্রাণে আমারই 

ভিএসাধনে ব্রতী ছিল। কিন্তু শকুনির চাতুর্্যে--শকুনির কুটকৌশলে 

মূর্খ জয়দ্রখ বোধ হয়, এ যুদ্ধে শৈথিল্য প্রদর্শন কর্বে। াকন্ত যতই কর, 

ধূর্ত! তোমার কিছুতেই অব্যাহতি নাই; হয় পাণ্ডব হস্তে নয় আমার 
হস্তে।* যেযাই করুকৃঃ দূর্যোধন. বিচলিত হবে নাঁ_-সে কারও কাঁছে 

গললগ্রীকতবাঁন হ'য়ে তোষামোদ করবে ন/। সকলকে দ্দিয়ে হুধ্যোধন 

কাজ করিয়ে নেবে, আধার সকলকেই সেই-কার্য্যোদ্ধারের সঙ্গে সঙ্পে 

অস্তিত্ব শুন্য ক'রে দেবে। 'কুরুক্ষেত্তর মহীজাল বিস্তার ক'রে রেখেছি 
৩৩ ৃ 

স-_-৩ 
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সবাইকেই দে জালে জড়াতে হবে-কা”রঞ অব্যাহতি থাকবে না ) 

দু্যোধন প্রাণ চায় না, মান চায়।। ছূর্য্যোধস ধন চায় না, নাম াঠ। 
ুর্্যোধন যদি যায়, তবে এমন যাওয়! যাঁবে ৫য, একট! যুগান্তর কীয়ে 
দিয়ে যাবে--একটা মহাপ্রলয় ঘটিয়ে দিবে যাবে। 

[ প্রঙ্থান 

অষ্ট দুশ্য। 

কুরুক্ষেত্র | 

গীতকণ্ঠে কৌরব-সৈম্তগণের প্রবেশ । 

সৈগ্ভগণ |-_ 

গাশ। 

জীমুন্মন্ে ট্ৈরব-ক্তর 

উঠুক জলিয়! গগন-প্রাঙ্গণ। 

বীরদ্ব-গর্বে, শরত্ব-দর্পে 

*উঠুক কাপির়] সমর-অঙ্গন | 

আহবে তাঞ্জ.ব যাদবে-পাওকে' 

মাধব সহিষ্ত বধ' সবান্ধবে, 
ছাড় রে হষ্কার, মরণ বন্কার, 

উঠিবে মহামার চমকি ত্রিভূধন 
মাত মভৈঃ রৰে চল রে ত্বরা, 
বিপর্গাপৃন্ত কর বহুদ্ধরা, 

লতিবে হশোধন রাজ হুধেধন 

করিষে সমূলে পাঞ্জব-নিধন ॥ 



দ্বিতীয় অঙ্ক । 

প্রথম দৃশ্য |, 
শ্রীকষ্চ একমনে বাঁশী বাজাইতেছিলেন । 

শ্রীকচ। [বাশীরাখিয়। ] 

উছুল কালিন্দী-কৃলে কদন্বের মূলে 
একদিন জীবন-প্রত্যুষে 
এই বীশী বেজেছিল সুমধুর রোলে। 
পশেছিল শ্রবণে সেদিন 
মন্ত্রময় কি মহ! সঙ্গীত ! 

সেইদিন খুলেছিল আথি।, 
সে আখিতে দেখিলাম চাহি” 
বিশ্ববক্ষের অন্তস্তল করি' উন্মোচন । 

ধীরে ধাঁরে প্রধূমিত হইতেছে, 
ভবিষ্যের এক মহা প্রলয়'অনল ! 

শুনিলাম কর্ণ পাঁতি--. 

কল কল স্বনে বছিতেছে ধীরে ধীরে 

লুদুর মে ভবিষ্য-সিন্ধুর 

&ক মহাপ্রলয়-কল্পোল,। 

ভাবিলাম--চিত্তিলাম্ কত। 



শগু্ঞ্পহী [২্য়অঙ্ক; 

কৈশোরের সেই 

নব বিকসিত সুরভি ন্দীবনে। 

কি সৌরভে ভ'রে গেল প্রাণ, 

বাজালাম প্রাণ খুলি, আবার.সে বাশী। 

আবার ঢালিল কানে মন্ত্রময় সুধা, 

আবার শুনাল মোরে সে বিশ্বলঙ্গীত। 

জাগিলাম মেইদ্দিন, 

ভাঙিলাম প্রেমের ম্বপন, 

কর্মক্ষেত্রে ছুটিলীম মথুর! নগরে । 
দাড়ালাম ছ় ভায়ে। 

বধিলাম কংসাস্থুরে। 

ধশ্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার সেই ভাতে খড়ি, 

করুক্গেত্র মহাযুদ্ধের সেই সে সুচনা, 

মহাশক্তির সেইদিন হ'ল উদ্বোধন, 

মহাপুজার মেইদিন হ'ল অধিবাস। 

সেই বাশী কর নাই ত্যাগ । 

বাজ, বাশী,আর একবার। 7 
[ বংশীবাদন ] 

ধীরে ধীরে নিঃশব্দ ব্রজবিলাস আসিয়। পশ্চাতে 

দাড়াইয়া শুনিতেছিলেন। 

ব্র্দ। [ কৃষ্ণকে বাশী পাখিতে দ্েখিয়] ] বাশ আর সে বুলি বলে 

ন]। বাঁশী বাজান ত নয়, এ কেবল মতলব ভাজা। 

শ্রীকুষ্ণচ। [ সহাস্তে ] ব্রজবিলাস, এসেছ ? 



এ ] | গ্তকথা 

ব্রজ। ঠিক্ বল্তে পার্লাম না । 

শ্রীক€$। কি রকম? 

ব্রজ। নাঃ ঠিক আস্তে পারি নাই। 
্রীকুষ্ণ। না এলে কথ! কইছ কি ক'রে? তোমাকে দেখ ছিই 

বঝ|কি ক'রে? 

ব্রপ্ন। কথা বল্্ছে রসনা, দেখছ আমার দেহখান|। 
শরীক । তবে আম্তে বাকা থাক্ল কৈ ? 

ব্রজ। তা” হলেই আসা হ'ল? 

শ্রীকঃ। হলনা? 

ব্রন । হ'ল? বাঃ বেশ! যে আস্বার সেই যদি নাই এল, 
ত' হ'লে খালি ধড় আর মুখর মানায় আসা হ'ল কি? 

শ্রীকঃ।। তবে বাকী রইল কে? 

ব্রজ। বাঁকী রইল খোদ কর্তা “মন”! এত বোঝ আর এইটে 

বোঝ না? ম'রেযাই আর কি! 

শ্রীকৃষঃ। মন আবার রইল কোথায়] 
ব্রজ। কোথাও নয়, ঘুরে বেড়াচ্ছে। 

শ্রীকষ্ণ। এখনও ঘুরে বেড়ান রোগ তার যায়নি? 
'ব্রজ। যে হাতুড়ে বগ্ভির হাতে পড়া গেছে, রোগ ক সহজে 

যাবে? 

শ্রীক্চ। হাতুড়ে ছেড়ে ভাল বস্ধি ধর। 

ব্র্। ভাল বগ্ঠি বলেই ত ধরেছিলামঃ কিন্তু ভাগ্যপ্দোষে শেষট! 

গো-বগ্ধি হ'য়ে দাড়াল। 

শ্ীকষ্ণ। [ হাসিয় ] তার নাট! কি বল্তে পার ? .. 
'ব্র্ন। গোবিন্দ বন্ধি। 

৩৭ 



সগুল্লথী [ অ্ 
শ্রীরু্চ। তবে ত জেনে-গুনেই গো-বদ্ধি ধরেছ, গোবিন্দ নামের 

মানেই ত--যে গরু নিয়ে বিচরণ করে। 

ব্র। তখন কি সে শব্দের মানে তাই বুঝেছিজাম? 
শ্রীক্ক । কি বুঝেছিলে? 

ব্রজ। তথন বুঝেছিলাম__-"গো” শব্দের মানে এই জগৎ ব্রঙ্গাণ্ড, 
সেই ব্রহ্মা নিয়ে যে খেলা করে, সেই গোঁবিন। 

শ্রীক্চ। এখন বুঝি তাকে গো-রাখাল বলেই বুঝে নিয়েছ ? 
ব্রজ। এখন বুঝে নিয়েছি--সে একজন ভয়ঙ্কর গো-দস্যু। সীর! 

পৃথিবীটার যেখানে যা আছে, সবগুলিকে একত্র ক'রে একদিফু থেকে 

বলি দিয়ে যাচ্ছে । বিষম ডাকাত সে! একটা বিরাট হত্যার কারখানা 

খুলে বসে আছে। আর কোনদিকে এখন ফিরে চাওয়ারও তার 

অবসর নাই। 

শ্রীকৃষ্ণ । [ সহান্তে ] বটে__বটে! তা? হ'লে ত বড়ই ভয়ঙ্কর সে! 

তার ত্রিসীমানায়ও তুমি যেয়ে! না, ব্রজবিলাস ! 

ব্জ। যাঁব কি, জোঁর কঃরে টেনে নিয়ে এসেছে যে! 

শ্রীকৃষ্ণ । শোন, খ্রজবিলাস ! আর একবার বাশীটা বাঁজাই। 

[ বংশীবাঁদন ] 
ব্রজ। বীশীট। আমায় দিতে গার? 
শ্রীক্চ। [ সহান্তে ] কেন, কি হবে? 

ব্রজ। যমুনার জলে ফেলে দিয়ে আসি গে; যেখানে বেজেছিল, 
সেখানে রেখে দিয়ে আসি। 

শ্রীকঞ্চ। তা' হ'লে আমি বানাব কি? 
ব্রজ। এখানে, ও বীশী সে. জুরে বাজে না। লেখানে যে স্থুরে 

বেজেছিল, যে স্বরে যমুনা! নেচেছিল-৮তরু-লতা| ছুলেছিল- ব্রজ্াজন ম'জে- 
৩৮ 
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ছিল নাক যেতে ছিল। আর এখানে বেজেছে-মুভার শিঙ্গা। 

এগ্রানে এ স্বরে কৌরব কেঁপে ওঠে+-কুরুক্ষেত্র নেচে ওঠে মাসিন্ধু গর্জে 

শ্রী । ন] £ে, বড় মিষ্টি। শোনা একদিন, শুনো_ সেইদিন । 

ব্ল। আপি তবে। 

[ প্রস্থান। 

শ্রীরষ্ণ। প্রলয়ের পূর্বেও আকাশ পরিষ্কার থাকে, প্রলয়ের পরে৪ 
মাঁবার সেই নৃতন স্ষ্টির দিনে সেই নৃতন 'আকাশ মার সুন্দর__মারও৮ 

নির্মদ-_-মারও পরিষ্কার হয়। মাঝের প্রলয় সময়টাই ভীষণ-_ প্রচণ্ড 
রুদ্র! আমার সেই 'প্রলয়ের বাঁশী কি আবার মধুর স্বরে বেজে উঠবে না? 

নারায়ণ | সংশয় এনে দিয়ে। না, তা" হ'লে আমার কল্পনার প্রাসাদ ভেঙে 

চুণ হয়ে যাবে । [ বাঁশী বাঁজাইতে গিয়া, পাগুবগণকে আসিতে দেখিয়! 

বীশী রাখিয়। দিলেন ] 

যুধিষ্টির, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের প্রবেশ । 
এই যে সকলকেই দেখ ছি, বুকোদরকে দেখ ছিনাযে? 

যুধ। পাঞ্চালীকে নিয়ে এখনই আঁস্ছে ৯ 
শ্রীকৃষ্ণ । [ সহান্তে] বীশীটা ভাল ক'রে একবারটি বাজাতে 

খীচ্ছিলাম, তোমাদের আস্তে দেখে আর বাজান হ'ল না। 

যুধি। বীশী বাজাবার কি এখন সময়, কৃষ্ণ ? 
শ্রীকৃ | কি কর্ব? 

মুধি। কি কর্বে, তা তুমি জান না? 

শ্রীকষ। জেনেই বা কি কর্ছি তাবু? 

যুধি। কৃল্য নবম দিবসের যুদ্ধ শেষ হয়েছে, অগ্ধ দশ দিবস। এই 
নয় দিনে পিতামহ কত দৈস্তক্ষয় কুরেছেন বল ৩?” 
২0১ এ এরা 



শনগুকুহ্বী : [২য় তক, 
ঙ 

শ্রীকু€$। করেছেন, আরও হয় ত কর্ৰেন।, বাধা দেবার যখন, 

তোমাদের মধ্যে কেউই নাই, তখুন আর কি কর্বে বল? প্রতি।দন- 

ুদ্ধান্তে এসে এক-একবার সৈষ্ুক্ষয়ের পরিমাণ হিনাব কর্লেই ফু রয়ে 
যাবে আর কি। 

যুধি। তুমিও উদ্দাসীন থাকৃবে না কি? 
শ্রীকষ্চ। আমি ত অস্ত্র ধর্ব নাঃ তা তজানই । 

যুধি। জন ন। ধর্লেও তোষার মন্ত্রণা যে সব চেয়ে শাণিত অস্ত্র বলে 

মনে করি। 

 শ্রীকৃষ্ণ। শুধু মন্ত্রণ1 দিলেই ত হয় না; সে মন্ত্রণানুযায়ী কাজ করা 
ত চাই । মন্ত্রণ ত মন্ত্র নয় যে পাঠ করলেই ফল পাওয়া যাবে। যুদ্ধা- 

রম্তে সথাকে ত অনেক কথাই বুঝিয়েছি--অনেক কথাই শুনিয়েছি, কিন্ত 

ফল হল কৈ? গীতা-ধর্ম পালিত হচ্ছে কৈ? নতুব। পার্থ মনে কর্লে 

ভীম্ম কি এতদিন বিশ্বে থাকতে পারে? ক্ষত্রিয় হয়ে যে ক্ষত্রিয় রক্ষ। 
কর্তে চায় না, প্রতিজ্ঞা ক'রে যে প্রতিজ্ঞ পালনে গুদাসিন্ত দেখাতে 

পারে, তাঁকে আমি কি বলব? এখন দেখছি--তোমাদের এ কার্ষ্যে 

যোগ দিয়ে আমি ভাল করি নাই। | 

ভীমসেন সহ দ্রৌপদীর প্রবেশ। 
প্রৌপদী। আরমও তাই বলতে এসেছি, কৃষ্ণ! তুমি বুথা কেন 

আর এখানে থেকে নিমিত্তের ভাগী হবে? এখানে সকলেই আছেন, আর 

তুমিও আছ, কৃষ্ণ! কয়টি কথ বল্ব। এ যুদ্ধে যখন কারও মন লাগছে, . 
না, এ যুদ্ধ যখন কেউ কর্তব্য বলেই গ্রহণ করছেন না, তখন এ যুদ্ধে নিরস্ত 

থাকাই ভাল । আমন্ত্রিত বীরেন্দ্রগণ সব যার যার দেশে চলে যান্। বৃথা 
কতকগুলি দুর্বল দরিভ্র সৈম্তকে ধ্বসের মুখে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা অক্ষত 
থেকে দূর হ'তে সেই ধ্বংস-লীলার দর্শক হয়ে দাড়িয়ে থেকে লাভ কি? 

| রি 

ধ বাটিজস্বা লতা. তত গড হা তারাওারা ১ 



১ম দৃশ্য । ] হগ্তক্হী 

»যুধি। পাঞ্চালি ! 
প্রীক্চ। ব্ল্তে দাও, বল কৃষ্ণা, তার পর ? 

 ভ্্রৌপদী। আর এ যুদ্ধ ত'দেখছি_একমাত্র আমাকে নিয়ে। 
সামান্ নারী নিয়ে এত বড় একট! মহাযুদ্ধ না করাই এদের হয় ত মনের" 
ভাব। আমি বলি তাই, আমি নারী- আমি পঞ্চপাওবের পত্ী, আমার 

জন্য পাগবেরা কেন জীবন্ম,ত্যুর খেলা খেল্তে যাবেন? আর সেই অপ- 
মান--সভাস্থলে ছুঃশাসনের সেই কেশাঁকর্ষণ__ছুধ্যোধনের সেই উরু 

প্রদর্শন, তাঁর পর গুরুজন মধ্যে একবন্ত্রী নারীর বস্ত্রহরণ, সে সব বহুদিন 
অতীত হ'য়ে গেছে, সে অতীতের ক্ষত এখন শুকিয়ে গেছে -অঙ্ছুনের 

সে প্রতিজ্ঞ এখন বিস্ৃতির গর্ভে লুক্কায়িত হয়েছে, পূর্বের ন্তায় দে সব 
গ্লানি-_-সে সব মন্দ্গীড়া মন থেকে মুছে চলে গেছে । তবে আর কেন 

একট! কপট যুদ্ধের অভিনয় করা? 

ভীম। ধর্শরাজ ধর্মের স্বপ্ন দেখছেন? অজ্জুন বধির হয়েছে ?. 
নকুল, সহদেব ঘুমিয়ে আছে? না-_কেউ জাগ্রত নেই--কেউ জীবিত 
নাই, যাও পাঞ্চালী যাও_এ যমুনায় জল আছে, কিংবা জনস্ত অনল আছে, 

ঝাপ. দিয়ে পড় গে। তারাই তোমাকৌ আশ্র$ দেবে-_তার|ই তোমাকে 

সাস্বনা দেবে। এখানে আর মুহূর্তও থেকো না, এখানে তোমার 

গ্রাগুবের৷ আর জীবিত নাই। তুমি এখন অনাথ।--বিধবা । 

শ্রীকষ্চ। অর্জুন! পার্থ! 
অজ্জুন। [ নতমুখে রহিলেন ] | 

দ্রৌপদী । থাক্_কাজ নাই। জ্ঞাতিহত্যার আতঙ্কে [ময়মাণ_ 

জ্ঞাতিবধের পাপাশঙ্কায় কম্পমান। তুচ্ছ নারী-নির্যাতনের জীর্দ স্বৃতি,, 
তুচ্ছ পত্ধী অবমাননার প্রতিশোধ-কল্পন] তার মে অবসন্ন হয়ে কি উত্তেজনা! 
এনে দিতে পারে? ধার নিশি্ত মনকে কৃষ*মুখা্িঃস্থত গীতার ধর্মমময় 
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উত্তেজক অন্নুশানক বাণীও উত্তেজিত কর্তে পায়্ুলে না, তাঁকে জ।গ্রত 

কর্বার ব্যর্থ প্রয়াস আর কেন, কৃষ্ণ ?” মধ্যম পাগুব যে ব্যবস্থা করলেন, 

.০সই ব্যবস্থাই আমার এখন সুব্যবস্থা । [সকরুণ খেদে] আমি বুঝ. ব--আমীর 
কেউ নাই। সেইদিনই ত বুঝেছিলাম, কৃষ্ণ ! সেইর্দিনই ত জেনেছিলাম, 

রুষ্ণ ! যেদিন পাওব-মহিধী আমি_ আমাকে কুরুসভা মধ্যে ছুঃশাসন 

বিবস্ত্র কর্বার জন্য সবলে বসন আকর্ষণ কর্তে লাগল, আর আমার 

পঞ্চস্বামী নীরবে__নিঃশবে সেই স্ুদ্দর দৃশ্য দেখে নিঃশ্বাসটি পর্যান্ত পরিত্যাগ 
করলেন না। ঘা দেখলে মুমূর্ রগ্ববাক্তিও একবাব তড়িতন্পৃষ্টের মত 
চমকিত না ভয়ে থাকতে পারে না-যা দেখলে মুত বাক্তিও মুহর্তের 

-জন্ত লন্ষ দরে না উঠে থাকতে পারে না। 

ভীম। [ ক্রোধে জলন্ত চন্ষুদ্প্ি পূর্ণন করিতে করিতে ] কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! 

দৌপদী। থাক্, মধ্যম পাগুব ! বুথ! তুমি এক উত্তেজিত হ'য়ে কি 

করনে? পাঞ্চলীর অবমাননার শেল যদি আর সকলে অম্নানব্দনে সহ 

কর্ন পারে, শা? ভালে তোমার এক। মাথাব্যথ|! ক'রে কি কর্বে? যখন 

সকলেই উদাসীন-__-দকলেই সন্ন্যাসী, তখন তুমি একমাত্র তর্জন ক'রে কি 
করবে? যেদিন এই কেশ এমনি করে ধরে ছুঃশাঁসন সবেগে টেনে 

রাজসভায় নিয়ে এসেছিল, সেদিন তোমারই উত্তোলিত গদ। যারা ইচ্ছিতে 
প্রতিরুদ্ধ ক'রে দিয়েছিল, তারা কি আজ বধির হ'য়ে আছে? তাঁরা কি 

আজ মৃত শবের স্ায় পড়ে আছে? কৃষ্ণ ! যাও, আর তোমাকে ডাকৃব না, 

আর তোমাকে ডেকে এনে তোমা মর্যাদা হারাতে দোব না। যেদিন 

'র্্বাস। ষষ্টিসহত্র শিষ্য সঙ্গে কাম্যবনে অতিথি হ+য়ে উপস্থিত হয়েছিল, সে- 

' দিন কে তোমাকে ডেকে এনে" পাগুবগণকে সেই ছর্বাসার অভিশাপানল 
“হ'তে রক্ষা করেছিল? আর কে*ই-বা পাগুব-সঙ্গিনী ₹য়ে সেই জয়রথ 

ক্রিক অপহৃত। হঞ্চেছিপ ? সেদিনও .কিন্ধ এ এক বৃকোদর ভিন্ন অন্য 
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€কেউই আমার উদ্ধারের জন্ত অগ্রসর হয় নাই। পাগ্ডবের কাছে আমি এত 
হেয়_এত ভার- এত বোঝা! হয় ধাড়িয়েছি? ছিঃ ছিঃ জীবনে__ছিত 

ছিঃ অপদার্থ ঘৃণিত প্রাণ ধারণে । 

' ভীম। এখন৪ পাঁগুবের| নীরব? এখনও পাগবেরা স্থির ভ'য়ে 

ধাঁড়িয়ে আছে? এখনও যুধিষ্টির ধর্মের নিগুঢ় তত্ব বিশ্লেষণ করছেন? 

এখনও অর্জুনের গাঁওীব বাম হস্তের শিথিল মুষ্টির মধো বিরাজ কল্ছে ? 

পাঞ্চালীর এই অধিক্ষেপযুক্ত তীব্র যন্ত্রণা মুহুর্তের জন্য কারও শর্মস্থল 

স্পর্শ করলে না? বলি, অজ্জুন। নিশ্রভ মুৎপিণ্ড ! অপদার্থ জা 

এখনও গাতীবে জা আরোপ না ক'রে দাড়িয়ে আছ? এখনও টৈশ্বী- 

নরের মত জলে না উঠে উক্কাপিগ্ডের মত কুরুক্ষেত্রে ছুটে ন। 

গিয়ে বভ্রের মত গর্জে না উঠে, নিতান্ত নিস্তেজ কাপুরুষের মত 

নিঃশবে স্থির ভয়ে রয়েছে? এখনও ভীম্ম-সংহারের ভীষণ শায়ক 

আলে না উঠে, তৃণমধ্যে ছুপেক্ষা করছ তুমি না শ্রীরুষে্ের 

সখা? তুমি না অন্ত্রগুরু আচাধ্যের প্রধান শিষ্য? তুমি না পশুপতিকো 

পরাজয় ক'রে পাশুপৎ অস্ত্র লাভ করেছিলে? তুমি না স্বর্গপতি ইন্দ্রের 

কাছ হ'তে অন্্ীকৌশল শিক্ষ| করেছিলে মনে পড়ে না কি, রে 

অকৃতজ্ঞ | দ্বাদশ বর্ষ বনবাসে যে হতভাগিনী পাঞ্চালী ছায়ার শ্ঠায়__ 

'াসীব নায় অন্ুগামিনী হয়ে অনাহারে অনিদ্রায় আমাদের সেবা ক'রে 
দেহপাত ক'রেছিল ? মনে পড়ে না কিঃ রে নিষ্ঠুর! যে দ্রৌপদী অজ্ঞাত- 

বাদে আমাদেরই আজ্ঞায় আমাদেরই সত্য রক্ষার জন্ত বিরাট-মহিষীর 

পদ;সংবাহন পর্য্স্ত কর্তে কুগ্ঠিত হয় নি; কামুক কুকুর দ্লীচকের কুৎসিত 

বাণী, যে কৃষ্ণ কঠোর ধৈর্য্যের সহিত সহ ক'রে আমাদেরই মুখপান্সে 

চেয়েছিল। ,সভামধ্যে যে পাঞ্চালী, ছর্যোধন_ছুঃশাসদ__কর্ণ_-শকুনি 
প্রভৃতির কুৎসিত ভাষা-_কুৎসিত আচরণ কেঁবল আমাদেরই মুখের 
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দিকে চেয়ে সহা ক'রে বেঁচেছিল; সেই পাগব-মহিযী চিরছুঃখিনী দ্রৌপদী 
আজ কত ছঃখে_কত ক্ষোভে-__ক্ত মর্মপীন়্ায় কাতর হয়ে 

নিজেকে নিঃসহায়া, অনাথ| ঝলে আমাদেরই সম্ত্ুথে পরিচয় দিচ্ছে? 
ভাল দেখা যাক, একাকী এই তীম__এই গদামাত্র সহায় ক'রে কিরূপে 

কৌরবদলকে দলিত-__নিশ্পেষিত ক'রে দেয়? তখন দেখিস্-__কেমন কে 
এই ভীম-_দুঃশাসনের রক্তপান করে সেই রুধির দিয়ে এই দ্রৌপদীর 
আলুলায়িত বেণী বন্ধন ক'রে দেয়; কেমন কঃরে সেই পাপিষ্ট দুর্য্যোধনের 

উরুভঙ্গ ক'রে নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করে? 

যুধি। [সাশ্রনেত্রে ] বুকোদর! ভাই! 
ভীম। যাও তোমরা, আমি কাউকে চাই না, আমি তোমাকেও 

চাই নে__অজ্জুনকেও চাই নে-_নকুল, সহদেবকেও চাই নে, স্বয়ং কৃষও 

যদ্দি ইচ্ছা না করেন, তবে তাঁকেও চাই নে। আজ আমি একাই 
যাত্রা ক্ছি। পাঞ্চালি! কেঁদে না। অশ্রু মুছে ফেল--ক্ষোভ-ভুঃখ 

মন থেকে ধুয়ে ফেল, আর চিন্তা নাই। এই গদ| আজ দৃষমুষ্টিতে ধারণ 
ক'রে ভীম আজ একটা প্রলয় ঝঞ্চার মত ছুটুল। আজ কৌরবের রক্ষা; 

নাহ। দুধ্যোধন। দাড়া [ গমনোগ্যত ] 

দ্রৌপদী । [সম্মুখে [গিগা ভীমের হস্তদ্বয় ধরিলেন) ক্ষান্ত হও, বুকোদর ! 

ফদ্দি তাই হয়, একা তুমিই যদি আমায় জন্ত এই বিপদ্-সম্কুল যুদ্ধে নিজেকে 

বিপন্ন কর্তে প্রস্তত হ'য়ে'থাক, তা' হলে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর» 

তোমার সঙ্গে আমার পঞ্চপুত্রকে যুদ্কপাজে সাজিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আর 
'অমার অভিমন্তয আছে, সেও প্রস্তুত হ'য়েই রয়েছে; তোমার সঙ্গে 

হারাও যোগ দিগ। পঞ্চপুত্র তার! এই দ্রৌপদীরই গর্ভজাত। কুমার 
অতি আমার ক্চ-ভগিনী স্ুভগ্রার, পুত্র, পঞ্চপুত্র হ 'তেও দে আমার 
অধিক আদরের। তাধ়াই আজ তোমার সগে মিলিত হয়ে কৌরব-সাগ্র 
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মধিত ক'রে নিশ্চয়ই জয়গ্রী লাভ কর্বে। না পারে, এক এক ক'রে বা 

একসঙে বীরের মত মহাসমরে জীণ বিসর্জন দেবে । এতে তাঁদের পিতৃ- 

লক মোচন হবে । পিতারা যখন অপটু--অক্ষম হ'য়ে,পড়ে। তখন পুত্রেরাই 

সেই পিতৃ-কার্ধয উদ্ধার ক'রে থাকে । আমি এখনই যাচ্ছি, ভূমি ততক্ষণ 

এখানে প্রতীক্ষা কর-_-আমি তাদের নিয়ে আমি । [ গমনোদাতা ] 

| শ্রীকৃষ্ণ । দাড়াও, কষ! আমি পাঁওবদের কয়েকটি কথা বলি, 

তার পর তুমি তোমার ইচ্চামত কার্যা করো | ধর্দরাঁজ যুধিষ্ঠির ! নামের 

সার্থকত| ত খুবই রোখছ ! আমি জিজ্ঞাসা করি-য্দ যুদ্ধে রর 

অনিচ্ছাই ছিল, তাঃ হ'লে যুদ্ধের পুর্বে সেটা চিন্তা ক'রে দেখ নাই কেন? 

দেশ-বিদেশ হ'তে আত্মীয় বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ কঃরে এনে, কৌরবহৃস্তে বলির 

জন্য সমর্পণ কর্বার প্রয়োজন ছিল কি? বালকত্বের ষে চরম 

সীম৷ দেখিয়ে ছাড়লে! আর এই যে পার্থ জড়ের স্ঠায় দাড়িয়ে আছে, 

জ্ঞাতিহতার দুশ্চিন্তায় যাঁর পাত্রে নিদ্রা হয় না, বলি-__এ বৃদ্ধিকি 
বুদ্ধারস্তের পুর্ব মুহূর্ত পর্য্যন্ত অর্জুনের মন্তকে প্রবেশ করে নি? বলি, 

ধন্ধের অবতার সব! সতাপালন--প্রচ্তজ্ঞ। রক্ষা যে ক্ষত্রিয়ের একট! 
মহাধন্ম, মেজ্ঞানও কি আজ পাগুবদের ছেড়ে* চ'লে গেছে? যারা এমন 

ধর্ধজ্ঞানহীন-__যাবা। এমন ভীরু-কাপুরুষ-_যারা বিপক্ষের তৃর্য-ধর্বনি শুনঃ 
এখনও মুধিকের ন্যায় গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকৃতে পারে, তাঁরা কখন 

যছুপতি কৃষ্ণের সঙ্গে সথ্যতার স্পর্ধা কর্তে পারে না। তাদের মত 

কাপুরুষের সঙ্গে যপতি কৃ কোনরূপ সৌহৃদ্য রাখ তে সন্মত নয়। 

ছিঃ! ছিঃ! কিগ্লানি! কি লজ্জা! জগৎ বল্বে কি? ক্ষত্রিয়সমাজ 

ভাববে কি? পাগ্বের অধঃপতন এত কাপুরুযোগ্ভম ? যাও, পাঞ্চালি ! 

যে কার্ধ্য যাস্ড্রিলে যাও। পঞ্চপুত এবং অভিমন্ধ্যুকে এনে ত্বকোদরের হস্তে 

সমর্পণ কর। তারাই তোমার সমস্ত গ্লানি দূর ক'রে দেবে। আর আমিও 
৪৫ * 



অপ্তল্পহী [২য় অঙ্ক 
আজ তোমাদের নিকট হ'তে বিদায় হচ্ছি। ছি. »--[ বিরক্তির সহিত 

উঠিলেন ] 

যুধি। [ সত্বর উঠিয়া কের হস্ত ধরিয়া ] ক্ষ । তোমাকে বল্বা 
মুখ আর যুধিষ্টিরের এখন কিছুমাত্র নাই । তবে এইমাত্র আমার শেষ' 
নিবেদন--যদি বিশ্বাস কর) তা” হ'লে যুধিষ্টির যুদ্ধার্থে প্রস্তত। হয় 

প্রতিজ্ঞা-সিন্ধু উত্তীর্ণ হব, নতুবা! কুরুন্েত্রে গাণ তিসর্ভন চিয়ে কলঙ্কের 

[তত হতে অব্যাহতি লাভ কর্ব। এখন হ'তে আমি অকপটে তোমার 

শরশাগত, কৃষ্ণ! জ্ঞাতিনাশের কেন সংশয় এসে আর আমাকে অবসন্ন. 

কর্তে পার্বে না। চল বুকোদর, আমাকে সঙ্গে নিয়ে কুরুক্ষেত্রে চল। 

ভীম। তবে এস, ধর্মরাজ ! তুমি সঙ্গে থাকলে আর শ্রীকফের 

আশীর্বাদ থাকল; এই ছুই প্রধান নল ক'রে ভীম আজ যুদ্ধযাত্র! করবে ! 
নকুল, সহ। চলুন, ধর্মরাজ ! চিরানুগত নকুল নহদেব কখন এ ধর্ম 

তরুকে পরিত্যাগ কর্বে না । 

ভীম। [সানন্দে] আয় তবে। থাক্--অর্জুন, একাই এই শূল্ট 

শিবিরে প্রহরা থাক্। ৰ 

অঙ্ছ্ন। [কৃষের প্রাত] ত্বয় ষীকেশ হদিস্থিতেন, যথা নিধুক্োশ্মি 
তথ করোমি। আর কিছু বল্তে চাই না। অর্জুন্রে গাণ্ডীব অজ্ছবন 
আজ দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ ক'রে প্রতিজ্ঞা কর্ছে-_-মাজ ভীন্মকে পাতিত ক'রে 
শিবিরে প্রত্যাগমন কর্ব। | 

ভীম [সানন্দ-উচ্ছ্াসে ] ওরে! জেগেছে রে, জেগেছে। অর্জুন, 
ভাই আমার এতক্ষণে জেগে উঠেছে! আর কোন চিত্ত করি নাঁ_ 
'ত্রিলোক্যে আর দৃক্পাত করি ন]। পরাঞ্চালি, আর বিষধ্মুখে থেকো| না » 
দাও।_প্রসঙ়মুখে বিদায় দাও_প্খের জল মুছে ফেল; [ক্ছাইয 
দিলেন ] 
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১মদৃশ্ |] অশুবুহ্থীদ 

জঞ্ভুন। [কৃষ্ণের পদধারণ করিয়। ] কৃষ্ণ! মুর্খ শিষ্যকে গণ) কর। 
আবার সেই দিব্যচক্ষুঃ উন্মেষিত ঞ্ক'রে দাও-_-আবার সেই আলোক. 

জেল দাও, আমি তোমার সেই বিরা্মৃত্তি দেখতে দেখতে যুদ্ধ করি। 

প্রীক্চ। [সাদরে অঞ্জনের হস্ত ধরিয়া] পাঞ্চলি ! প্রিয়নখি ! নিশ্িস্তে- 
অবস্থান কর। অঞ্জন আজ ভীম্ম-রণে নিশ্চয়ই জয়লাভ ক'রে আম্বে। 

যুধি। একট] কথা) কষ! পিতামহ যে ইচ্ছামুতু) ? 

উষ্ণ । সে চিন্তা আমাএ_ নে ভার আমার । তোমর। কেবল অনন্ত-: 

মনে কর্তব্যপালন ক'রে যাবে। আর যা কর্বার সে আমি কর্ব। যাগ ? 

পাগুবগণ ! অগ্রসর হও। আমি এখনই গিয়ে মিলিত হচ্ছি | শির্খগ্ডার 

সঙ্গে আমার একট] বিশেষ প্রয়োজন আছে। 

দ্রৌপদী। যাও, পাগুবগণ ! বীরের স্ায়-_ক্ষত্রিয়ের ন্যায় শ্রীরুষ্ণ,ক: 

স্মরণ কর্তে কর্তে মহাননে যুদ্ধ-যাত্রা কর। 

ভীম। বল সকলে সমন্বরে_ জয় শ্রীকৃষ্ণের জয়! 

সকলে। জয় শ্রীকের জয়! 

ভীম। জয় ধর্দবরাজ যুধিষ্টিরের জয়! 

সকলে । জয় ধর্ম্রা্ যুধিষ্টিরের জয়! * 

[ পাগুবগণের প্রান ।.. 

' দ্রৌপদী । যাই, কুমারদের পাঠিয়ে দিই গে। [ প্রস্থান | 

শ্রীক্চ। [বাঁশী বাজাইয়। রাখিয়। দিলেন ] সুপ্ত লিংহগণ জাগ্রত 

ইয়ে কৌরব-শিকারে প্রস্থান করলে, সঞ্চিত কৃষ্ণমেঘ কিছু সময়ের জন্ত: 
অপন্চত হ'য়ে গেল। এই অবকাশে ভীন্কের পতন-কাধ্য জঙ্জুনের দ্বার! 

সাধন ক'রে নিতে হবে। ভীম্ম পতনে, আজ শিখণ্ডীঝে চাই, নতুবা." 
ভীগ্মের পতন হুর ন|। ভীগ্মের এ পতনের গুপ্ত কারণ এক আমি জানি 

আমন জানে ধূর্ত শকুনি। কিন্ত-[ দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া ] আজকারু 
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মেঘ কেটে যাঁবে বটে, কিন্তু তাঁর পর আবার যে ভীঁদণ মেঘের সঞ্চ।র বে, 

তাকে সরিয়ে ফেলা বড় কঠিন হ'য়ে দাড়াবে । ভীম্ম পতনের পর আবার 

যে মোহ এসে অর্জুনের, হৃদয়কে আচ্ছন্ন কর্বে' সে মোহের অপনধন 

কর্তে যে পম্থ! অনুদরণ কর্তে হবে, তাতে ব্রহ্মা স্তস্িত হয়ে যাবে। 

ভাবতে গেলে আমারই রোমাঞ্চ দিয়ে ওঠে। সুভদ্রা! ভগিনি ! 

তোমার সে আত্মবলির দিন অতি নিকট। গীতা-সিন্ধুর গভীর তলে 
ডুবিয়ে রেখেছি সেইজন্য, নতুবা পারবে না। সেখানে মাতৃত্ব ঢেকে 

সাথ বে-_বিজ্ঞানের নিগুঢ় মন্দ । সেখানে ম্নেহ-মমতাকে চেপে রাখবে 

গীতা-মন্মের বজ্রলেপে। ভদ্রা! ভগিনি! এক তুমি আর অজ্জুন 

ভিন্ন 'জামার ভারতে ংম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তিস্থাপন করতে কেউ 

পারবে না। যে মহাসমুদ্রে ঝাঁপ, দিয়েছি--যে মীমাংসার জটিল 

রহস্তে জড়িত হয়েছি, তা৷ হ'তে উত্তীর্ণ হবার প্রধান সহায়-_-ভদ্র।! তুমি 
টির আর অজ্জুন। হিমাপ্রি-চুড়ার শেবপ্রান্তে এসে দীড়িয়েছি, পতিত হব 

না| ত? বাই-_শিখগ্ডীঁকে সঙ্গে ক'রে পাগুবদের সঙ্গে মিপিত হই গে। 

'আজ ভীম্মের দশম দিনের যুদ্ধ। , 

বিবেকের প্রবেশ । 
বিবেক ।-_- 

গ্লান। 

এ ত যুদ্ধ নয়, শুদ্ধ আস্মতত্তব জ্ঞান। 

ওই কৃষ্ণ-দিন্ধুন্ব অতল হ'তে-_ 

উঠ ছে রে ডেকে গীতাম্বত বান ॥ 

কে কারে নাশে নাহি কারে! নাশ, 

জীর্দবাস ত্যজি. পরে নিজ বাস, 
, জাস্ব! জীব-ঘট্টে'চির অবিনাশ, রঃ 

এ মহ! বিশ্বাস লভিছে জ্ঞান! 

৪৮ 



হয় দৃশ্ত | ]. সগুব্হথী 

যুদ্ধক্ষেত্র নয় এই কুরুক্ষেত্র, 

সর্ববতীর্থময় মহ] পুণাক্ষেত্র, 

নাহি শত্রু মিত্র, ধরি কর্ধ-নুত্র 

লভে বীর মাত্র সে মহানির্ব্বাগ ॥ 

কি মহ] সঙ্গীত কি নব ঝঞ্ক।রে, 

গীতা-বীণ! হ'তে কি রন সঞ্চারে, 

কি রহস্ত-মন্ত্র বিশ্বচরাচরে , 

অকাতরে কৃ করিলেন দান। 

[ প্রস্থান। 

প্রীরুষ্ণ। না, আমি কিছুই জানি না। হে বিশ্বদঙ্গীত রচগ্লিতা, 
স্ষে ! পরমপুরুষ নারায়ণ ! তুমিই সব জান। ৃ 

[ প্রস্থান। 

হিতীম্ত দুশ্ট্য। 

রণক্ষেত্র । রী 

_ কুরুসৈন্য ও পাগুব-সৈম্ভগণের যুদ্ধ করিতে করিতে 
প্রবেশ ও প্রস্থান। 

অপর দিক্ দিয় দুঃশাসনসহ বিগ্যাধরের প্রবেশ। 

হঃশা। সখা, আজ নাকি পাগুবেরা খুব মতলব এটে যুদ্ধে 
এসেছে? অজ্ছন মন দিয়ে যুদ্ধ করে না ব'লে দ্রৌপদী নাকি গলায় 
'দড়ি দিয়ে মর্তে গিয়েছিল । আরও নাকি ভয় দেখিয়োছল-_যদদি 

পাণ্জবের। ভাল ক'রে যুদ্ধ না করে, তবে কৃষ্ণকে নিয়ে দ্রৌশর্দী উধাও হ'য়ে 

৪৯ ঙ ? নট 
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চ'লে যাবে। বল দেখি কি কেপেঙ্কারীর কথা--কি লঙ্জার কথা! | 

ভদ্রঘরের পরিবার কি ও সব কথা মুখে জান্তে পাল্পে? 
বিস্তা। গোড়া থেকেই ও. গলদ্ চল্ছে। কোন্ নারীর পাটা 

স্বামী হয়ে থাকে বলত? আর সেই পাচপাচটা স্বামী থাকৃতে আবার, 

রুষের সঙ্গে সথীভাবও চল্ছে। 

ছুঃশা। একেবারে বেহায়ুর পা ঝাড়া! সাধে কিআমি ওর' 

বন্তরহরণ কর্তে গিয়েছিলাম ? সাঁধে কি দাদ! ওকে উরু দেখিয়েছিল ? 

চি 

২ বিষ্তা। তোমাদের ঘরের শী হ'লে হয় ত সেইদিনই আত্মহত্যা. 

ক'রোফেল্ত। 

ছুঃশ।॥ বোধ হয় কি, নিশ্চয়ই । আমি ত ভেবেই পাই নে, সখা! 

যে পাচ ভা”য়ে মিলে কেমন ক'রে একজনকে স্ত্রী বলে স্বীকার, 

ক'রে নিলে! 

বিদ্যা। ওদের নিজেদের জন্ম-ব্যাপারটাও ত শুনেছ। তখন এ আর: 

আশ্চর্য্য কি? 

ছুঃশা। দেখ, আমি ভাবছি যে, এই যুদ্ধে আমরা যখন পাগুবদের 
নিক্মুল করে জয়ী শুয়ে খ্াড়াব» তখন এ পাঞ্চালীকে নিয়ে বেশ একটু 
মজ] কর! চল্বে। | 

বিদ্যা। বোধ হয়--সথাঁর ঝেক্টা এখনও একটু একটু ওদিকে 

আছে? 

তবে কি না-_পাঞ্চালীটার সুন্দরী ঝলে একট। নাম-ডাক্ বেশই আছে । 
ছুশা। [সহান্তে মাথা চুল্কাইতে চুল্কাইতে] না-_তেমন কিছু না।, 

বিদ্যা। ভারি প্রখর! কিন্তু, ভীমের মত যগ্ডামার্ককেও ভয় ক'রে, 

চলে না। 

শো। সে তেজ আর তখন্ থাক্বে ন/। 



ব্য়দৃশ্তা। ]. শগুন্তী 

দ্যা । তোমার দাদারও ওদিকে একটু নেকৃনজর আছে বলে বোধ 
হয়। শেষটা সুন্দ-উপন্থন্দের বাপাধ হয়ে না দাড়ায় ! 

নেপথ্যে ছ্্োধন।-_ছুঃশাপন ! ছুঃশান ! এই দিকে এস, এই দিকে । 
টুঃশা। 

বিদ্য। | 

£শা। 

বিদ্যা । 

ছুঃশা। 

বিদ্যা। 

বেরিয়েছে । 

হঃশা। 

বিদ্যা। 

বেণী-বন্ধন। 

হঃশা। 

বিদ্যা । 

হুঃশ]। 

দারদা ডাকছেন। 

ভীমের হাতে পড়েছেন বুঝি ? 
[ সভয়ে ] শ্বরটা কি খুব আর্ত ব'লে বোধ হ'ল? 

সেইরূপই বেন বোধ হ'ল । 
কর্ণ আছেন-_জয়দ্রথ আছেন__ ৰ 

আজ যে ভীম ভ্রৌপদীর কাছে ভারি প্রতিজ্ঞ। কার্রেযুদ্ে 
/ 

কি? | 
দেই তোমার রক্তপান, আর সেই রক্ত দিয়ে দ্ৌপদীর বিমুক্ত 

[ সভয়-বিম্ময়ে ] আজ প্রতিজ্ঞা ক'রে বেরিয়েছে? 

হা-_আজই। , 
দেখ-_-কাল রাত্রি থেকেই শরীরটণ আমার বড়ই খারাপ 

হ'য়ে গেছে, আজ যুদ্ধে না এলে ভাল ছিল যেন। 

'বিদ। এখন আবার মনটাও খারাপ হ'য়ে উঠল! এরূপ দে” 

মন খারাপ নিয়ে যুদ্ধ করা কখনই উচিত নয়। 

হঃশ!। 

তা জেলা । 

বিদ্যা । 

[ গুফহান্তে ] তবে ভীমকে আমি কিছুমাত্র ভয় করি না, 

উ-ছ* ! রামচন্দ্র! একেবারেই না। সে ব্থা যে বলে, 

সে নিতান্তই গঞ্ুমুর্খ। তবে ভারি গ্লতিজ৷ ক'রে বেরিয়েছে। আজ 

একবার গদার প্যাচ না৷ দেখিয়ে ছাড়ে ন!। 

১ 



স্গুল্পী [অন্ধ ; 

হঃশা | [ শুক্ষমুখে ] মাথাট। যে ঝিম্ বিম্ ঝরছে, সখা! . ৮ | 

বিদ্তা। কর্বে বৈ কি, কর্বারই ত কর্থা। একে দুর্বল শরীর, 

তার ওপর আবার ভীমের প্রতিজ্ঞার কথ গুনেছ। | 

ছুঃশ]। তুমি কি আমাকে ভীত মনে করেছ, সখা? 

বিদ্যা। নানা, ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ কর্বার জন্য একট] দারুণ 
উত্তেজনা আসে নি? তাই।: ছূর্বল শরীরে উত্তেজনাট! 'ত ভাল কথ 

নয়; বৈদাশাস্ত্রে বলেছেন-_ছূর্ব্েযু বলানাড়ী, সা নাড়ী প্রাণঘাতিক!। 
র্ হঃশা। এতদুর হ'তে পারে? 

'ধিদ্যা। নিশ্চয়ই ; নৈলে কি ভীমের ভয় হবে তোমার? আমার 

বরং £সে ভয়টা বেশই আছে। কেন না আমার ত ঘুন্ধ-বিদ্যা শেখ 

নাই? অথচ তোমার ওপর একট! প্রবল টান্। তাই ভীমের সেই 
ভীষণ রক্তপানের প্রতিজ্ঞাটা যেন দিবা-রাত্র মুষ্তিমান্ হ'য়ে চোখের 
ওপর খুরে বেড়াচ্ছে । | 

নেপথ্যে ভীম । [ বজ্ত-গ্ভীরম্বরে ] আজ রক্ষ। নাই-_ভীমের হাতে 

কারে রক্ষা নাই। কোথায় দে ছুঃশাসন লুকিয়ে আছে? আজ তার 

বুকের রক্ত প্রাণভরে, পান ক'রে প্রতিজ্ঞা পালন কর্ব। কৈ-_- 
কোথায় সে পাপমতি হুঃশানন ?. 

ছুঃশ! | [ চমকিয়া সভয়ে বিদ্যাধরের স্বদ্ধে মস্তক লুকাইলেন | " 

বিদ্যা। একেবারে পতন ও মুচ্ছা যে! দেহ খারাপ--এ 

নিয়ে কি যুদ্ধে আসে? আক্জ ভীমটাই বা কি বে-আকেলে-_বে-রমিক 

বাবা! এ সময়ে ষাড়ের মত্ত টেঁচাতে হয়? লোকের সুখ-অন্ুুখ 

বোধ নাই? যুদ্ধ কর্লেই হ'নু-প্রতিজ্ঞ। কর্লেই হ'ল? তার একট। 
সময়অসময় নেই? রক্তপান বুর্বি, তা করিম্ বাপু! আজ কেন? 

অস্ুথট] কেটে যাক্ | 

৫৭ 



২য় দৃশ্া। ] হপ্ুব্রথী 

ুশা। ওকি বল্ছ, সখা? 

বিগ্কা। [ জিভ, কাটিয়া] তোমার অন্থখ দেখে মাথার কি আর 
ঠিক আছে? যা মুখে আস্ছে, তাই ব'লে ফেল্ছি। , 

নেপথ্যে-ভীম । [উচ্চৈস্বরে] দুঃশাসন ! শৃগাল ! কোথায় লুকাবি? 

সপ্ততল পাতালে গিয়ে লুকালেও ভীমের হ'তে তোর পরিত্রাণ নাই। 

যেখানে যাবি, সেইখাঁন থেকে তোকে টেনে,এনে তোর রক্তপান কর্ব। _ 
ত্ঃশা। [কীপিতে কাপিতে ] সখা! নিয়ে চল- লিয়ে চল 

মাথা ঘুরছে ! বৈষ্ভ ডেকে দেখাতে হবে। 

বিদ্ঞা। কিছু ডাঁকৃতে হবে না, শিবিরে গেলেই সৰ সেরে ধন 

[ হঃশাসনকে লইয়া যাইতে যাইতে ] এখন কর্ এসে ভীম, কার রক্ত 

পান কর্বি? হা- অমনি সোজা কথা৷ আর কি? 

[ ছঃশাসন সহ প্রস্থান । 

অপর দিক্ দিয়া গদাযুদ্ধ করিতে করিতে 

দুর্য্যোধন ও ভীমের প্রবেশ । 

ভাম। [যুদ্ধকরিতে করিতে ] ুর্য্যোধন! আজ ভীমের হাতে 

কিছুতেই চোর অব্যাহতি নাই। 

'ছুর্ো। [যুদ্ধ করিতে করিতে ] এখনই তার পরীক্ষা হবেঃ 

রে মুর্খ ! | 

[ যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান । 

৮ শকুনি ও জয়দ্রথের প্রবেশ। . | 

শকুনি। এইভাবে__এইভাবে গা টাক! দিয়ে পাশ কাটিয়ে 
কাটিয়ে যাব।*»দুর্যযোধন না বুঝতে পারে যে, তুমি মন দিয়ে যুদ্ধ 

কর্ছ না। 
£৩ পু 



স্গুল্পহী | [২য় অন্ধ; 

জয়। আর বল্তে হবে না, রঘ্যোধনের' উদ্দেশ্য হখন রা 

পেরেছি, তখন আর কিছু বল্তে হবে শা। 

_ শকুনি। অনেক কষ্টে তোমাকে বোঝাতে পেরেছি কিন্তু! 
আমাদের এ উদ্দেশ্য যে দূর্যোধন কিছু কিছু বুঝতে ন! পেরেছে, তাও 

নয়। খুব সাবধান কিন্তু! 

জয়। সেরূপ সন্দেহের ভাব ত ছূর্যযোধনের কথায় বা মুখে কিছুমাত্র 
। প্রকাশ হ'তে দেখি নি। | 

১. শকুনি। তবে আর ছূর্যেটাধনের কূটনীতি কি? হাতের তলে 
ছুরি ঈাণিয়ে রেখে তখনও ছুর্য্োধন শত্রুকে কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে রাখতে 
পারে! তার হাসির অন্তরালে এক-একট| বিষের ভাগ লুকান থাকে। 

তার বন্ধুত্বের আবরণের ভিতগ় শাণিত তরবারি ঝকৃ ঝকৃু করে। 

দু্যোধনকে ঠিক বোঝ বার__ঠিক ধর্বার চক্ষু বলেইছি ত যে, এক ও 

পক্ষে কৃষ্ণ আর এ পক্ষে শকুনির আছে। 

জয়। কৃষ বেশ বুঝতে পারেন? 

শকুনি। প্রমাণ শোন-_যেদিন পাগবের দৌত্য কর্তে কৃষ্ণ পাঁচ- 

থানি গ্রামের প্রার্থনা নিয়ে কৌরব-সভায় উপস্থিতি হলেন, সেদিন ত সে 
সভাস্থলে তোমরা সকলেই উপস্থিত ছিলে। কপট দূর্যোধন তখন 

কুষকে যেরূপ সাদর সম্ভীষণ--আঁদর আপ্যায়ন করেছিল, বোধ হয়__ 

সেকথা মনে আছে? 

গয়। বেশ আছে। আমার উপরেই ত কৃষ্ণের ০০০৪৪ 
গ্রধান ভার দেওয়া ছিল। | 

শকুনি। তাহ'লে ভাব ত একবার) রুষ্ণকে বন্ধন ক'রে রাখবার 

আদেশ দেবার এক, মুহুর্ত পৃরে্ও কি.কেউ ছর্য্যোধনের মুখে লে কৃট 
অভিসন্ধির ছায়া পড়তে দেখেছিন্ধে?' 



বরদৃত্। ] শগুবাঞ্থী 

্য়। না কিছু মাত্রই নয়। বরং লহস| হুর্য্যোধনের ওরূপ কঠোর 
আদেশ শুনে বিশ্বয়ে স্তস্তিত হয়েছিলাম । 

শকুনি। কিন্ত চতুর কৃষেের সুঙ্দৃষ্টিকে ছূর্যোোধুন ঢেকে রাখতে 
পারে নাই। তাই কৃষ্ণ পূর্ব হাতেই সতর্ক হ'য়ে যথা! সময়ে নিংশকে 
নিজ যাছুবিদ্যা দেখিয়ে, সকলকে স্তত্তিত ক'রে অদৃশ্য হয়ে চ'লে 
গেলেন। ৃ 

জয়। সেটাকে ত আমরা কৃষ্ণের ইশ্বরিক পরখ প্রদর্শনই মনে, 

করেছিলাম। আপনি যে যাঁছুবিদা। বলছেন? 

শকুনি। [সহান্তে ] দে তোমরা এখন বুঝবে না। 

জয়। আর একটা কথ! মনে হ'ল। 

শকুনি। কি? 

জয়। - যে ভয় ছুর্যোধন সম্বন্ধে করছি, পাগ্ুবেরা জয়লাভ করুলে 

ভারাও ত আমাদের রাজ্য কেড়ে নিয়ে, তাদের কোন ছেলেকে সেখাঁনে 

প্রতিষ্ঠা করতে পারে? 

শকুনি। না--তা পারে না। যুধিষ্টির ধার্ট্িক-_নিলেভ। সেরূপ 
অন্তায় পাওডবের৷ কখনই কর্বে না। তা র্দি কর্ত, তা" হ'লে আজ 

যে যুদ্ধ উগস্থিত হয়েছে, সে যুদ্ধ সেই ত্রয়োদশবর্ষ পূর্বেই উপস্থিত হ'ত। 
ধর্রক্ষার জন্ত পাগুবেরা কি অপমাঁন-গ্লানি--তাচ্ছিল্য নথ ক'রে গেল, 

ভেবে দেখ ত দেখি! 

নেপথ্যে ছূর্যে৷ধন। মাতুল আর সিদ্ধুরাজ! এই দে আনুন 

'এই দিকে আসন্ন । 

শকুনি। বুঝতে পেরেছে হর্যোধন; ঘষে তুমি আর আমি এক " 

সঙ্গেই আছি । **ল মাই-_ঘূর্য্যোধনের কাছে যাই।, 
[ উদ্তয়ের প্রন্থান। 
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শশগ্কী | [২ অঙ্ক” 

অপর দিক্ দিয়া কৃষ্ণ ও অর্জনের প্রবেশ । 
কৃষ্ণ। কর্তে হবে, নতুবা ভীম্মকে পরাজ্ধয় ক'রে গ্রতিজা রক্ষা 

কর্তে পার্বে না। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ আরও মহাপাপ । 

অজ্জ্বন। নিরন্তর প্রতি কখন ত অস্ত্র নিক্ষেপ করি নি, কৃ? 
কষ । প্রয়োজন হয় নাই ব'লে, আজ প্রয়োজন হয়েছে--কর্তে 

হবে। " 
অঙ্জ্বন। বীর-সমাজে বিষম কলঙ্ক হবে যে, কেশব? 

- সক । ভীন্ম ত অন্ত্রহীন হয়ে যুদ্ধ করতে আসেন নি? শিখণ্তীকে সন্ুধে 
দেখে যদ চিনি অস্ত্র পরিত্যাগ ক'রেই দীড়ান্, তা” হ'লে তুমি তাঁর কি 

কর্বে? তীর প্রতিজ্ঞ! তিনি পালন করবেন, আর তোমার প্রতিজ্ঞা তুমি 
পালন করবে না? 

অজ্জ্বন। না-_আর দ্বিধা নয়; তোমাকে যখন সর্বন্ব অর্পণ করেছি) 

তখন পাপপুণ্য_স্তায়-অন্যায় আর আমার কিছুই নাই, তুমি য করাবে 
_-তাই কর্ব। চধ কৃষ্ণ! পিতামহের সম্মুখে যাই। কৈ শিখণ্ডী? 

& [ উভয়ের প্রস্থান । 

বেগে গদা ঘূর্ণন করিতে করিতে ভীমের প্রবেশ? - 

ভীম। প্রাণ ভয়ে পলায়েছে পাপ ছুর্যোধন। 
নাহি পাই খু'জে কোথা গেল হূঃশাসন। 

আজি দলিব কৌরবকুল, 
দলে যথ! পদ্মবন দ-মন্তকরী। 
পাঞ্চালীর অশ্রবারি 
ভীম-বক্ষে আনিষ্কাছে শক্তি ছনিবার। 
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২য় দৃহ। ] শপ্লহ্নী 

পাঞ্চালীর করুণ আক্ষেপ 
নিক্রিত পাণ্ডবগণে ধরেছে জাগ্রত । 

অঙ্জবনের কোদও টঙ্কারে 

বাতাহত বিকম্পিত কদ্দলীঅরণ্য সম 

থর্ থর্ কাঁপিতেছে কৌরব-বাহিনী। 

পার্থ-শরে আজি ভীন্ম 

বিশ্ব হ'তে হবে তন্তদ্ধান। 

কিন্ধ কোথা গেল পাপ ছুঃশাসন ? 

ভাবিতেছি-__-কতক্ষণে--. 

কুক্ক্ষেত্র ধুলিরাঁশি মাঝে, 

এই ভীম গদাঘাতে 

পাড়িয়া সে ছুষ্ট হুঃখাসনে 

ভীষণ রাক্ষসমূন্তি করিয়৷ ধারণ, 

এইরূপে বনি' বক্ষোপরে 

কৌরব-রক্ষিত সেই ছুষ্ট দ্ুঃখশাঁপনে 

তীক্ষ নখে ছি'ড়ি বক্ষঃস্থল 

রক্ষঃ সম বক্ষঃ-রক্ত তার-- 

আঃ--মাঃ_ সদ্য নুধারাশি 

চো-_চে। ম্বরে প্রাণ ভরে করিব রে পান। 

নেপথ্যে নকুল । [ উচ্চৈঃস্বরে ] মেজ দা” ! মেজ দা! এই যে_ 

এই ৫ ছুঃশীসন পালিয়ে যাচ্ছে। শীত্ব এস। 
ভীম। ওই--ওই নকুলের স্বর--" 

*প্রাণ ল'য়ে পলাইছে পাপ ছুঃশাসন। 
_ কোথায় পলাবে এই সিংহের শিকার ! [ বেগে প্রস্থান 
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তুতীস্ত দুষ্ঠ। 
রণক্ষেমত্রের অপর পার্শ্ব । 

দুর্য্যোধন সহ কর্ণের প্রবেশ। 

ছুষ্যো। একি ব্যাপার, সখা ! শিখণ্তীকে সম্মুখে দেখে পিতামহ অস্তর- 

শস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে দীড়ালেন ? 

ণ। বুঝতে পার্লাম না এর তাঁৎপর্যা। 

গা ৷ পাঁওবদের জয়ী কব্বার একটা কৌশল ভিন্ন আর কি হ'তে 
পারে? 

কর্ণ। অজঙ্জুনি কি নিরস্ত্র ওপর শর চালনা কর্বে? 

দুর্য্যো। না করলে শিখপ্তীকে সম্ুথে রেখেছে.কেন? বোধ হয়-_ 

কৃষ্ণ পিতামহের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এইরূপ একটা কৌশল উদ্ভাবন 
'করেছে। পু 

কর্ণ। খুবই সম্ভব? বোঁধ ইয়--শিখণ্ডীকে সম্মুখে দেখলে ভীন্ম অস্ত 
ধর্বেন না, এরূপ কোন প্রতিজ্ঞা ভীম্মের ছিল। চর 

র্য্যো। সে কথা আমি জানি না, আর পাগবের! জান্লে? এতে 
সন্দেহ আসে কি না বল ত? 

কর্ণ। কি করবে তার? 

দুর্য্যো। এত বড় ভগ ভীন্মর্দেে? ও:--কি অন্যায়'ক'রে 
ফেলেছি ! রি 

কর্ণ। মৃত্যু ত তার নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর কর্ছে? 
র্ঘ্0ো। পাগবদের জনা তার বর্তে পারেন, কিছুই অমন্তব কলে 
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য় দৃশ্ত। ] অগুন্লম্থী 

মনে*ক'রে। না, সখা! ভণ্ডের একশেষ ! কেন যে লোক ভীষ্মের মত 

ধার্মিক নাই বলে ঘোষণ! করে, আমি বুঝতে পারি না । 

কর্ণ। পৃথিবীতে নাম কিন্তে যারা আমে, তাঁরা জীবনে ছুই-একটা! 
বড় রকমের ত্যাগের ভাগ না! দেখালে নাম বেশ ফুটে ওঠে না। 

দুর্যো।। যদি সত্য সত্যই ত্যাগী হতেন, তা হ'লে ত অনেক দিন পূর্বেই 
বানপ্রস্থে চ'লে যেতেন । তা নয়, কেবল আমারই অমঙ্গলের চেষ্টা। এ 

.সব বকধার্ম্িকতা আমি একেবারেই সহ কর্তে পারি না। 
কর্ণ। দেখ! যাঁক-_কি গিয়ে দাড়ায় 

দুর্য্যো। দীড়াবে যা, আমি তা বুঝেছি । এখনই হয় ত পাঁগুবের 
জয়ধ্বনি ভীম্মের পতন ঘোষণা কর্বে। আমি ত তার জন্ প্রস্ত্রত/হ'য়েই 
অন্তরালে এসে দীড়িয়েছি, পাছে চোখের উপর পাঁওবের অন্ত্রানল দেখতে 

হয়! 

নেপথ্যে ।--জয় পাগ্ডবের জয়! 

ছুর্যেো!। এ শোন। 

বেগে শকুনির প্রবেশন 

শকুনি রি ছিঃ ছিঃ! একি অন্তায় করলেন? বুদ্ধ হ'য়ে শেষটা 

একেবারে চরম পরিচয় দিয়ে ছাড়লেন? একটু চক্ষুলজ্জাঁও কব্লে না? 

এতদিন যাঁর অন্নধ্বংস ক'রে কেশ পক ক'রে ফেল্লেন। শেষে তারই সম্বন্ধে 

এত বড় একটা বিশ্বজোড়া অন্যায় ক'রে গেলেন--আশ্চর্য্য! শিখত্তী 

সন্মুশ্ে দড়ালে যুদ্ধ কর্ব না--একি একটা কথা? নিতান্ত বালকত্বের 

পরিচয়! চারিদিক থেকে লোকে হাস্ছে-ল্টিট কারী দিচ্ছে। এ ধেন সাধ, 

ক'রেই অজ্জনক্বে ব'লে দেওয়। হ'ল 'যে, 'অজ্জন! এই আমি অস্ত্র 

ক্ক্যাগ ক'রে দাড়ালাম, এইবার আমায় পরাজয় কর।' চালাকিটি দেখ 1 
২১ ৭ | 



শনপ্তব্রহ্থী [ ২য় অঙ্কন 

শরশয্যায় শয়ন কর্লেন, কিন্ত প্রাণত্যাগ কর্লেৰ না । দেখালেন ঘেন_- 
আমি অপটু--শরজালে বিদ্ধ, আর কি কর্ব? তা ভয় খেয়ো না, বাবা] 

ও একরূপ ভালই হয়েছে । টিমে চালে চল্ছিল, এইবার অঙ্গপতি কর্ণকে 

সেনাপতিত্বে বরণ ক'রে দাঁও, একদিনেই যুদ্ধ শেষ ক'রে দেবে। 

দুর্য্যো । এস সখা, পিতামহের নিকটে যাই। 

[ কর্ণনহ প্রস্থান ? 

| শকুনি। আমার কথায় একট] হা-ছু' পর্যন্ত দিলে না, দেখালে 

যেন ভীম্ষমের পতনে কিছুই হয় নাই । কত বড় চতুর হূর্যোধন ! আমাকে: 
বোধ। হয় হাডে-হাড়ে চিনে নিয়েছে, অথচ মুখে কিছুমাত্র তার আভাস 

নাই। যাঁক-_-ভীগ্ম ত বিশ্ব হ'তে একরূপ গেল; এইবার কর্ণকে পাঠাতে, 

পার্লে হয় ! জয়দ্রথকে যে ভাবে মিথ্যা বুঝিয়ে মুটোর মধ্যে আনা গেছে, 

তাতে জয়দ্রথের জন্ঠ কিছুমাত্র ভয় নেই। ভীমের প্রতিজ্ঞা শত ভ্রাতা 
সহ ছূর্য্যোধনকে নিপাত কর্বে | কৃষ্ণ যখন আছেন, তখন সে প্রতিজ্ঞা 

ভীমের পুর্ণ হবেই । কিন্তু দেখে যেতে পার্ব কি না! [ উদ্দেশে ] পিতা ! 

শত পুত্রের যাতনা সহ তোমার যাতনাকে শান্তি দেবার জন্যই শকুনির 

এই বিরাট, আয়োজন ! যেন আশ। পূর্ণ করতে পারি। 

কুমত্তির প্রবেশ । 
কুষতি ।- 

'গান। 

তোমার আশা পূর্ুকে ও গো, তোমার আশ! মিটবে । 

তোমার এভদিনের ক্র গাছে এবার কৃধম ফুটুবে। 

আমি তোমার সঙ্গে আছি ভয় কি গো মাণিক, 

তোমায় নিয়ে ভক্টো মাঝে খেলে নি' খানিক, 

তুমি ঈনলে এমন ধারী আর কে আমার জুট বে, *“ 
. গু'গ্ো আর কে আমার জুট বে! 



শুয় দূত |]. | অগ্ল্পহী 

শকুনি। এসেছ, কুমতি? এসেছ স্বন্দরী? বেশ-_বেশ, আর 

গকাথাও যেয়ে। না, এখন সর্বদাই তোমাকে আমার প্রয়োজন । একটুও 

কাছ ছাড় হ'লে চল্বে না। 

কুমতি।-_ [ পূর্ব-গীতাবশেষ ] 
আমি সদাই তোমার কাছে-_-তোম।র পাছে পাছে, 

তুমি বৈ কে বল বধু আর আমার কে আছে, 

তুমি বৈকে আমার মধু$ বল বধু! এ্সনি ক'রে লুটবে। 

ও গো, এমনি ক'রে লুটবে ॥ ( 

[ প্রস্তান। 

শকুনি। ঠিক বলেছ, কুমতি ! এক শকুনি ভিন্ন তোমার মু আর 
'কেউ লুট তে পার্বে না। ছুর্যোধন আছে? সে তার সামাজোর জন্য-_ 

গৌরবের জনা-_ প্রতিষ্ঠার জন্য ৷ সম্মুখ-যুদ্ধে ক্ষত্রিয়ত্ব বজায় রেখে নিজের 

বিবেক নিয়ে খেলা করছে । আর আমি? আমি আমার প্রতিহিংদার 

জন্য--কলছ্ছের জন্য জগতের মাতৃলত্বকে চির অধিশ্বাসের ছায়া দিয়ে ঘিরে 

রাখতে । কুমতি ! ভোঁমাঁকে নিয়ে খেলা কর্ছি। প্রীণেশ্বার ! তুমিই 

আমার উত্তেক্গ ক সুরা, তাই তোমাকে প্রাণভরে পান করে বসে আছি। 

শেষ নিঃশ্বাসপাত পর্য্যন্ত তোমার নেশাতে বিভেবি হয়ে থাকুব। এ যে, 
যুদ্ধোন্সত্ত বুকোদর ছুটে আস্ছে। গা ঢাক। দিতে হ'ল। 

[ প্রস্থান। 

গদাহস্তে আনন্দোন্বত্ত ভীমসেনের প্রবেশ । 

ভীম ॥ কি আনন্দ!কি আনন্দ! 

গেল ভীন্ম বিশ্ব হ'তে, 

আর চিন্তা করে ন] পাওব। 

** এইবার শত ভ্রাত| সহ দ্্যোধনে ৪ 



[ ২য় অঙ্ক. 

একপঙ্গে__এই গদাবাতে 
পাঠাইব শমন-ভৰনে |. ] 

কোথা, পার্থ! কোথা, প্রাণাধিক ! 
আ'র তোরে ধরিয়া বক্ষেতে 

নিয়ে যাই নাচিতে নাচিতে-__ 

ভাগ্যবতী পাঞ্চালীর কাছে। 
নেপথ্যে ।_ জয় পাওবের জয় ! 

ভীম। আরো! উচ্চৈঃম্বরে--বল সবে 

পাণ্ডবের জয় ! জয় পাগুবের জয়। 

[ বেগে প্রস্থান ৮ 

চতর্খ দুষ্ট । 

পাওব-শররবিরের সম্মুখ | 

গীতকণ্জে পাগণ্ৰ-সৈম্তগণের প্রবেশ 
সৈন্যগণ -- ৃ 

প্রান | 

জয়-_জয়- জয় আজি পাওবের জয়। 

বিশ্বমাঝে হ'ল আজি ভীন্ম পরাজয় ॥ 

কি ভীষণ রপ করিয়া পার্থ, 
ভীম্মের শীৰ্ন করিল ব্যর্থ, 

আজি কৌরবে খাবে উঠিল অনর্থ, 

ইইল,শিবির হাহাকারমন্্ ॥ 
গউ কু, 



রথ দশ । "| নগরী. 

ঢ , গাগুবের যশে পুরিল মেদিনী, 

রহিল অপূর্ব বীরত্ব-কাহিনী, 

জগতে গায়িল এ অমর-বাণী, 
যথ। ধর্ম তথা'জয় ॥ 

বিষপ্রমুখে অজ্জুনের প্রবেশ 
অর্জুন। আনন'-সঙ্গীত বন্ধ রাখ । 

কৃষের প্রবেশ । 

রুষ্ণ। সৈন্যদের জয়োল্লাদে বাধ! দিচ্ছ কেন, সথা ? 

অঞ্জুন। কিসের জন্য জয়োল্লাম। কৃষ্ণ ? 

রুষখ। ভীম্মকে জয় করেছ ব'লে? 

অঙ্জুন। হা, নিরন্তর বৃদ্ধকে অন্ত্র দিয়ে বিদ্ধ করা খুবই বীরত্বের কথা 
বটে ! কাপুরুষত। আর কা”কে বলে? আমি চল্লাম কৃষ্ণ, মনের অবস্থা 

আমার ভাল নাই। 

[ প্রস্থান । 

কণ্। তা জান্তা, তোমাকে যে আঁবার মেুহ এসে আচ্ছন্ন কর্বে। 

ত৷ জান্তাম, পার্থ ! তার উপায়ও স্থির ক'রে রেখেছি। (তোমাকে সে 

মোহমুক্ত কর্তে যে সঞ্জীবন মন্ত্রের প্রয়োজন, তা৷ পূর্ব হ'তেই নির্ণয় ক'রে 
রেখেছি। দেখব-_ত্ুমি কত বড় বীর ! দেখ ব-তুমি কপ্ত বড় স্থির! 

দেখব_তুমি কত বড় ধীর! অজ্জুন, তোমার ছূর্ববলত! এবং ওঁদাসীন্ 
দূর কর্তে এবার যে উত্তেজক এধধির ব্যবস্থ। ক'রে রেখেছি দেখবে সে 
কত বড় তীব্র-কত বড় কটু--কত বড় উগ্র! 

[ নকলের প্রস্থান।, 

৬৩ 



হও দুষ্ট্য। 

পাণ্ডবশিবির। 

স্বভদ্রা গীতা-পাঠে নিবিষ্ট । 

স্তদ্র।। নজায়তে জিয়তে ব! কদীচি 

রায়ং ভৃত্বা ৬বিত! ন তুফঃ | 

অজে। নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো 

ন হস্তে হন্তমানে শরীরে ॥ 

বত জীবনের অজআ আোত কুরুক্ষেত্রের মহাসিস্ধৃতে এসে বিলীন 

হচ্ছে! মানবজীবনের পরিণ্তি- মানবজীবনের ক্ষুদ্র লীমা__-মানব- 

জীবনের মহানিদ্রা, এ সমস্তের নিদ্দিটক্ষেত্র আজ এ কুরুক্ষেত্র মরণের 

কুষণরেণ! দিয়ে চিহ্নিত ক'রে আবার নৃতুন ক'রে গ'ড়ে তোলে মানুষকে 
-এক মৃত্যু। অনস্তকাঁলআ্োতে মানুযুকে শীমাবদ্ধ ক'রে দেয়-এক 

ৃত্যু। এই মৃত্যুর প্রবাহ-ধারায় মানুষের ভীবন-বীজ ভেসে এসে, মানুষকে 

আবার নবাঁন ক'রে তরি কর্ছে। এমন জীবনের নবীন বীজ যার মধ্যে 
লুকান, মে মৃত্যুকে মানুষ ভয় করে'কেন?। চির অবিনাশী অসীম অনন্ত 

আত্মার ক্ষণিক বিশ্রামআধার ভ্বীবদেহ, আত্মার সে দীপ্ত বহি-তেজ 

কতক্ষণ সহ কর্তে পারে? আীদ--এনভ্তউদারকে কতক্ষণ সসীমের 
মধ্যে আপনার ক'রে রাখতে পারে? তবে কেনই ব৷ এই নশ্বর দেহস্ষ্টি ? 

কেনই ঝা নিজেকে ভুলে থাক্বার একটা যাছ্ময় রহস্ত নিকেতন? কেনই 

বা নিজেকে হারিয়ে ফেল্বার এমন একটা বিপুল আয়োজন? কৃ! 
নারায় ! নিজেকে নিজেই ঠকিরে+-নিজেকেই প্রতারিত ক'রে, বিলিয়ে 
- হারিফ়েছড়িয়ে দিয়ে কি নুখ, ফি শাস্তি অনুভব কর, গ্রভে। 1 

€ ৪. 



এমনৃশ।] অগুন্পধ্থী 

*কঠালিঙ্গনে বদ্ধ হইয়! অভিমন্থ্য ও লক্ষাণের প্রবেশ 

ও স্ুভদ্ররকে প্রণাম করিয়া পদধুলি গ্রহণ । 

'ক্ভদ্রা। [উয়ের মন্তকম্পর্ণ করিয়া) লক্ষণ, কয়দিন এস নি 

“কেন, বাবা ? 
লক্ষণ । বাবা যে আস্তে দেন্ ন।। 

অভি। এলে-_তিনি নাকি বড় রাগ করেন, মা ! 

লক্্ণ। ন। আস্তে পেরে এ কয়দন আমার প্রাণ যেন হাঁপিয়ে | 

উঠেছে । 

অভি। সারা রাস্তির ঘুমোয় না, আমার অন কেবল কাদে। আমার 

যেমন হয়, লক্্মণেরও ঠিক তেমনি হয়, মা! 

লক্ষণ । আমি যে অভিকে ন৷ দেখে থাকতে পারি না, মা! 

অভি। এতে বড়'কাক! কেন রাগ করেন, মা? 

লক্ষণ । এ কয়দিন বাবার পায়ে ধরে কত কেঁদেছি, তবুও আস্তে 

দেন নি। আজ.অভি আমাকে ডাকৃতে গিয়েছিল, বাব! অভিকে দেখতে 

পান্ নি, তা? হলে হয় ত ওকেই কত বকৃতেন। ৬ 

স্ুভদ্রা। [ স্বগত ] এসব অভিমান_-এ সব আপন-পর ভাব--এ 
সব শক্র-মিন্র বোধ-_-এ সব বিদ্বেষ-বুদ্ধি দেহাভিমানীর আবিদ হ'তেই 

জন্মায়; সহজে এড়াবার সাধ্য নাই, এমন জাল দিয়ে জড়াম ! 

অভি। লক্ষ্মণ! তা হ'লে কি হবে, ভাই? আমি €গলেও ত বড়- 

কাক! আমার উপর রাগ কর্বেন। তোমাকেও আম্তে ঘ্ববেন্ ন; ত! 

হ'লে কি আর আমরা ছু'ভা'য়ে মিলে খেলা কর্ব না? 

লক্ষণ | তুমি সেখানে যেয়ো না অভি, আমিই আদ্ব 

, অভি। কেমন ক'রে? ৪ 

৫ ঙ পু 
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লক্ষণ । বাবাকে ন। জানিয়ে--লুকিয়ে। ' 

অভি। না, ভাই, তা হ'লে অস্তায় করা হবে ৫! 

লক্ণ। জিজ্ঞেস করলে তখন অস্বীকার কর্ব না--সত্যি কণ। 

ফল্ব। | | 
অভি । আরও রাগ কর্বেন। বকৃবেন তোমাকে । 

লক্ষণ । বকুনি খাব। 

অভি। না, লক্ষণ! সেও ঠিক্ উচিত হবে না, ভাই! 
লক্ষণ । তবে আমি কি কর্ব, অভি? তোষায় ছেড়ে থাকতে ষে, 

পার্ব না, ভাই? 

অভি। থাকৃতে হবে যে, ভাই ! 

লক্ষন । তুমি পারবে? 

অতি। পার্তে হবে। 

লক্ষণ । আমি যে তোমাকে বড় ভালবাসি, অভি! 

অভি। যদি এই যুদ্ধে ম'রে যাই, তখন কি কর্বে? 
লক্ষণ । আমিও তা" হ'লে ঝরে যাব। 

অভি। মরে গেনেই কি সে ভালবাস! ফুরিয়ে যাবে, লক্ষণ? তা! 

ত যাবে না, ভাই ! আমাদের ত. খালি চোখের ভালবাদা নয়। আমাদের 

ত গুধু আদান-প্রদানের ভালবাসা নয়। তোমায়-আমায় যে আঙ্মায়- 
আত্মায় প্রেম-_-আত্মায়আত্মায় স্নেহ--আজ্মায়-আত্মায় ভালবাসা, 
ভাই! দেহের সঙ্গে ত তার শেষ হবে না, লক্ষণ! দু'দিন অদর্শনে ত এ. 

ভালবাধার অবসান হবে না, ভাই 

্ গান। 
এ হ দু'দিনের ভালবাস! নয়রে তাই। ২. 

শুধু জীবন-মরণের রেখ! দ্বিয়ে ভাই রে, কখন সে ত তেরা নাই ॥ 

গস. 



৫ম দৃশ্য ।'] 

৪ এয়ে কত জীবনের অমিয-পারা, 

কত জনমের প্রবাহ-ধার!, 

আপিছে বহিয়, নহে পথহারা, 

জীবনে-জীবনে তাই সাড়। পাই ॥ 

আবার মরণের পর-স্মরণের পারে 

পাইবে হৃদয়ে আবার তাহারে, 

সে যে আত্মার দাথে আৃন্ম'র তারে 
গাথা থাকে, ছেড়ে যায় না ভাই ॥ | 

স্থভদ্র।। [ স্বগত ] যশার্থ ভালবাম। বা প্রেমের গতি যে, আত্মার 

সঙ্গে সঙ্গে, এ গৃঢ় তবও অভি আমার বুঝতে পেরেছে । বনু জন্মজন্মা 

স্তর হ'তে ভেসে এসে প্রেমধারা যে, আবার বহুজন্ম পরেও স্থির থাকে, 

এ কথাও অতি বেশ বুঝতে পেরেছে । এ আনন্দে প্রাণ যথাথই পূর্ণ হয়ে 

যা%। 

লক্ষণ । তোমার মত অত তলিয়ে ত আমি কিছু বুঝতে পারি নে, 

ভাই! তুমি যে ভদ্র/'মায়ের কাছ থেকে এই সব শিখে নিয়েছ ; আমার 

ভাগ্যে যে তাও নাই, অভি! , 

অভি। .সত্যি ক'রে ভাই, যা কিছু শিখেছি সে সবই আমার মায়ের 

কাছ থেকে শিখেছি । যা কিছু বলি-__যা কিছু কার, সবই এ মায়ের 

শিক্ষার গুণেই জান্বে। মা যেন আমার নিম্তরগ্গ-অচঞ্চল মন্থাসিম্কু একটি ; 

অনন্ত জানরত্ব মায়ের & হৃদয়তলে লুকান রয়েছে । এই যে যুদ্ধ হত্যা; 

মৃত্যুর প্রলয়-খেল! চল্ছে, কিন্ত ম৷ আমার শান্ত-স্থির নিশ্চিন্ত; 

কোন্বরূপ চাঞ্চল্যই দেখতে পাই নে। ও 

লক্ষণ । কি মা পেয়েছ, ভাই! .তুমিই নার্থক- তুমিই ধন্তঃ ' 

অভি! ঠ 
' সদর! । ম! যে সব লময়েই সকূলের কাছে ভাল, বাবা! মা কি কথন 

গত রঙ 



হী | [ ব্য অঙ্ক৪ 

কারও মন্দ হয়, রে ছেলে? মা যে তার সব স্নেহের ভাগ্ডার খালি ক'রে 
পুত্রের হাতে তুলে দেয়। মা যে তার.সমস্ত বক্ষের ঘক্তটুকু নিংড়ে স্গেহের 

সুধা মিশিয়ে সবটুকু সুধা ক'রে শ্নেই সুধা পুত্রের মুখে অজঅধারায় ঢেলে 

দেয়। ম| যে বিহঙ্গীর মত প্রাণের ডান! দিয়ে প্রীণপুত্রকে অহনিশ ঢেকে 

রেখে দেয়, বাবা! মায়ের কাছে তার ছেলে যেমন খুব ভাল, আবার 

ছেলের কাছেও মা তেমনি আরও ভাল- আরও মিষ্টি। এমন মায়ের 

ওপর কখন অন্য ভাব আন্তে নাই, বাব! ! 

 অভি। সংসারে মা না খাঁকুলে ভগবানের সংসার বোধ হয়, বেশি- 

দিন স্থায়ী হত না। 
[. লক্ষণ। ক'দিন তোমার গীতাপাঠও শুন্তে পাই নি, মা। তোমার 
মুখে শুন্তে বড় মধুর লাগে। | 

স্ুভদ্|। ও যে অমুত, বাবা! অমুত কি কখন মন্দ লাগে? 

অভি। গ্রীকৃষ্ণ যদি যুদ্ধ বাধবার আরও কিছুদিন আগে গীতা তৈরি 
ক'রে দিতেন, তা” হ'লে আমি 'আর উত্তরা আরও অনেকখানি শিখতে 

পারতাম নয়ঃ মা? 

লক্ষণ । আমি মাঁয়ের গীর্তীপাঠের কথা ঠাকুর-মাকে বলেছিলাম! 
ঠাকু-ম। শোন্বার জন্ত ভারি ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছেন । আজ ত ঠাকু-মাই 
আঁমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলেন_-গীতা সঙ্গে ভদ্রা মাকে নিয়ে যাবার 
জন্তে। আমি এতক্ষণ সে কথাটাতোমায় বল্তে একেবারেই তুলে গেছি, 

মা! আজই যাবে ত1 না গেলে ছাড়ব না_তোমাকে রি হবে। 

ঠাকুর-ম৷ তোমার কথা কত বলেদ। : 

অভি। হা মা, লক্ষণের সঙ্গে যাথে) মা? খাওনা। আজ এক 

রাত্রি না হয় কুরুঙ্েত্রের শ্মশানে 'মাহতদের সেবা কর্তে'নাই গেলে। 

"ত্র । সেখানে তাদের 'মুঝে একবিনদু জল দেবার আর যে কেউ 

৬৮ 
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নাইঞবাবা! তারাও ত আমার ছেলে, আমি9.যে তাদের মা.। আমার 

আশাপথ পানে যে তারা চেয়ে আছে, অভি! 

লক্ষণ । তা" হ'লে ঠাকু-মাঁকে কি বল্ব? 

সুভদ্বী। কিছু বলতে হবে না। আমি রগক্ষেত্রে গিয়ে আহতদের 
দেখে-শুনে আঁজই রাত্রে গিয়ে মায়ের চরগদ্ধয় বন্দনা কর্ব। 

অভি। আজ কিন্তু সেখানে অনেক লোকজন আছে। মা! আজ 

ভীম্মদেবের শরশয্যা হয়েছে কি নাঃ তিনি ত মরেন নি? তাই ছুই, 

পক্ষের বড় বড় লোকের। তার কাছে রয়েছেন। বড়জে)ঠা মশায় এখনও 

শিবিরে আসেন নি, সেইখানেই আছেন। কৃষ্ণ এসেছিলেন, আবার 

গিয়েছেন। খাঁল-_বাবা, মেজ-জ্যঠা মশায়, ন' কাকা) ছোট কাক। 

ফিরে এসেছেন। 

সুভদ্র/। কত বড় মহাত্ম। তীম্ম ! তাকে দেখলেও পুণ্য আছে ) 

অভি | থুব বড় যোদ্ধ। ছিলেন, মা | তার মত বীর না কি এ জগতে 

আর কেউ ছিল না । বাবা তাকে শরশয্যায় ফেলে শিবিরে এসে বলে 

ব'সে কাদছিলেন, কিছুতেই শান্ত হলেন না। 

সভদ্রা।, [স্বগত ] এ মায় কেন যে এখসও ভাঙতে পার্ছে নও 

তাই তভাব্ছি। কষ্ঝ যে তাকেই একমাত্র অধিকারী জেনে “গীতামন্্” 

প্রদান করেছিলেন, তবে কেন এমন হচ্ছে? কৃষ্ণ! এ জান পব-_ 

তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক্। 
লক্ষণ । আচ্ছ। ম/ এ যুদ্ধের কি কোন নিষ্পত্তি হবে ন| ? শিজেদের 

ভাইভাইদের মধ্যে বাবা এমন যুদ্ধ বাধালেন কেন? ভর্রাীমা! ঠাকুম। 

তার জন্ত কত ছুঃখ করেন। 

নুভদ্র! | , সবই প্রীরুষ্ণ জানেন; সবই তিনি কর্ছেন। 

: লক্ষণ। তিনি কর্বেন কেন মা, তিনি ত যুদ্ধ যাতে না হয়, তার 
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ভন্য বাবার কাছে গিয়ে কত চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বাব যে তার 

কথা শুন্লেন না। | 

সুভদ্রা। সেও তারই ইচ্ছা, বাবা ! 

অভি। মামা যে ধর্মরাঙ্তা প্রতিষ্ঠা করবেন, তাই ত এই যুদ্ধের 

আয়োক্ন। 

লক্ষণ । ঠাকু'মার কাছে, শুনেছি, যেদিকে শ্রীক্কম্ঃ, সেইদিকে ধর্ম 
আর যেখানে ধর্ম, দেইগানেই জয়। তা' হ'লে কি এমুদ্ধে আমাদের সব 

য'রে যাবে ? বাবা, কাকা এ'রা কেউ বাঁচবেন না? [কীাদিলেন] 

গৃভদ্রা। [অঞ্চলে চক্ষু মুছাইয়া] ছিঃ! কেঁদে না লক্ষণ, কীদ্তে 

নাই-_শ্রীকঞ্জের কার্যে কীদতে নাই। সংসারে কেউ মরে না, বাবা! 

সেপ্দন যে শুনিয়েছছলাম বাবা, আশ্মাঁর মুত্তু নাই-_-ভাত্ম।কে কেউ মারতে 
পারে না। জলক্কে যেমন পুরাতন কলস থেকে আর এক নৃতন কলসে 

ঢেলে রাখে, শ্রীরুষ্ণ৪ তেমনি আম্মাকে এক দেহ থেকে অন্য দেহে নিয়ে 

রাখেন। মরে না নুতন হয়ে দেখ! দেয়। 

অভি। তোমার কাছ থেকে এই কথা গুনে অবধি আর আমার 

মর্বার ভয় কিছুমাত্র হয় নাঁ, ম]। উত্তরা কিন্তু মর্বার কথ। শুনলে এখনও 

চমকে ওঠে। 

হাস্তমুখে উত্তরার প্রবেশ । 
উত্তরা । কিসে চমকে উঠি, কুমার ? 

'অভি। মর্বার কথ! শুন্লে। এ দেখ মা, এ যে চম্কে উঠল! 

উত্তরা । না তোমার পায়ে ধরি, ও সব কথ! তুমি বলো না । " 
' অভি। শুন্ছ, মা? 

নুভদ্র। | ছেলে মানুদ-_-এর পরে বুঝবে । ১ 

উত্তরা। ও সৰ কথা যাকৃ। লক্ষ! ক'দিন এস নি কেন, ভাই? 
€ ও 
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. রকণ। শত্র-শিবিরে বুঝি কেউ আসে? 
অভি । দাঁও- উত্তর দাও, উত্তরা | 

'লক্ষণ। দে আর দিতে হয় না। 

'অভি। ভারি বোকা! 

লঙ্ষণ । তেমনি আবার কাদতে জানে । 

অভি। [সহান্তে] এ__-এ--ই দেখ, আবণের মেঘ ঝ'রেই আছে। 

উত্তরা। [অঞ্চলে মুখ লুকাইলেন ] * 

ভদ্র! | না, লক্ষী মাআমার! কাছে এম। | উন্তরাকে কাছে 

আনিয়া চক্ষু মুছাইয়। দিলেন ] তোমরা দুজনে লাগলে ও এক! পার্ৰে 

কেন, বল? [ম্বগত) কি কোমল পর্দায় সুর বাধা মা, তোর! | প্রকাশে] 

গাও ত, মা উত্তরা! তোমার সেই গানটি একবার, বড় মিষ্টি ! শুনি । 

লক্ষণ । হাঁ-গাঁও-না। আর আমরা তোমায় কিছু বল্ব না। 

[ উত্তর! করযোড়ে চক্ষু মুদিয়া গায়িতেছিলেন, সুভদ্রা9 করযোড়ে 

চক্ষু মুদিয়! শুনিতে লাগিলেন । অভিমন্যু ৪ লক্ষ্মণ করপুটে 

উর্ধদুকে চাঠিয়া শুনিতেছিলেন ] 

উত্তর] '-- 

গান। 

হে প্রেমময়, তুমি সুন্দর চির মধুর । 

তব অমল অমৃত সিকিয়ে, 

আমার পিপাসা কর হে দুর ॥ 

কর, চির বিকসিত অন্তর, 

করি, অন্ধ বাসনা, অস্তর, 

পূর্ণ (তোমারি প্রেমেতে অন্তর, 

জাষায় তোমারি প্রেমে বিষ্ঠোর , 
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আমার হন্দর কর, নির্শাল কর, ! 

মলিনত| করিয়ে হেচুর ॥ 

আমায় শুন্য ক'রে দাও, পুর্ণ ক'রে না 

, দৈহ্য ক'রে দা, ধঙন্ক ক'রে নাও, 

আমায় অনাথ করিয়া! তোমারি চরণে 

শরণ লইতে দাও হে_ 

দাও তোমারি কথা, তোমারি গাথা, 

তোষারি রাগ, তোমারি শুর এ 

[ তন্ময়ভাবে সকলের প্রস্থান ॥ 

ন্ট চু”)। 

পথ 

তিলকাঙ্কিত ব্রজনিলাসের প্রবেশ । 

ব্র্জ। সবই যখন ছাড়তে পারুলে, তখন আর সেই বীশীটা ছাড়তে 
পার্লে না? তিলক ছাড়লে মোঙন-চুড়। ছাড়লে বনমাল। ছাড়লে 

পীতধড়া নৃপুর সব ছাড়লে, বুন্দাবমের সব চিহ্ন যখন কাদার মত ধুয়ে-মুছে 
ফেল্লে, তখন আর ওটা কেন? বশীর বুলিটা পর্যন্ত বদলে ফেলেছ যখন, 

তখন বীশীটা রেখে আর কেন তাকে অপমান করা? আচ্ছ। ঠাকুর তুমি 

বটে! যেখানে জন্মালে-__যার্দের হা বাবা ঝলে ডাকলে, যাদিগে কাধে 

নিয়ে গরু চরালে, যাকে প্রাণের আঁধা ক'রে রাখলে, তাদের নামও "খন 

* তোমার মুখে কেউ গুন্তে পায়,না। যাঁদের ননী-মাথন খেয়ে দেহ পুষ্ট 
কর্লে, তাদের কথা এখন মুখেও একবার জান না? ,ৰলিহারি কৃষ্ণ, 

তোমার আকেলকে ! পাণুবেরাই (তামার মাথাটা থেয়েছে। ওর৷ ভারি 
*" | এ. 
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চালাক, তাই তোয়াকে ভুজং দিয়ে ভুলিয়ে এনে এই হত্যার কারখানা! 

খুলে দিয়েছে । ডাকাতের দলে মিশে, শেষে তূমিও এই কুরুক্ষেত্রে এসে 

ডাকাতি কর্তে লেগে গেলে? কুরু-শিবিরে-__এ রাস্তা দিয়ে ত আর চলাই 
যায় না। কেবল চারিদিকেই কষ্ণ-নিন্নার ফোয়ার| ছুটে যাচ্ছে । আজ 

আবার কি কাওটাই না করলে? যিনি আজীবন কৃষ্ণচিন্তা ভিন্ন বারি- 

বিন্দুও পান করেন নাই, সেই পরম ভাগবত কুষ্ণভক্ত বুদ্ধ ভীশ্মদেবকে 

একটা শিখণ্ডী খাড়া ক'রে কপটবুদ্ধে ধরাশায়ী করে দিলে ? ছিঃ? 

ছিঃ! চারিদিকে যে আজ টি টি পড়ে গেছে, শুনে কানে আউল দিয়ে 

পালাতে হয়। তা আবার কাজ নিয়েছেন কি-রথ চালান। নিতান্ত 

ইতর--ছোট কাজ যা, তাই তোমার ডাকাত-বন্ধু অজ্জুন তোমাকে দিয়ে 

করিয়ে নিচ্ছে । না-_ভারি বিরক্তি জন্মেছে! ভারি অশ্রদ্ধা জন্মেছে ! 

তবুও তুমি পাগুবদের মায়! কাটাতে পার্লে না? যাক্--মর গে, আর; 

আমি তোমাকে কোন কথাই কইতে যাব না; যা খুসি--কর গে, 

কিছুতেই আপত্তি নাই। খালি বাশীটার অপমান আর দেখতে পারি না ।, 

ধীরে ধীরে হাস্তমুখে বিদ্ভাধরের, প্রবেশ । 

বিদ্যা । বলি, কি গে মেঠো বাবাজী! এদিকে কি মনে ক'রে! 

শ্রীপাদপল্প যুগল অর্পণ করেছেন? 

ব্রজ। মেঠো বাবাজীটা কি? 

বিদ্যা । বুঝলে না? বাবাজী ছুই রকমের থাকে । একদল ঘ'রো 

আর, একদল মেঠো! ; যার! সেবাদাসী ঘ্বার। সব প্রকার সেবা গ্রহণ ক'রে 

থাকেন, তাকে বলে ঘ'রে। বাবাজী, আর যার সে স্ুুবিধাটুকু নেই, অর্থাৎ 

কষ যাকে সেই সেবাদাসীর সেবা-সথখে বঞ্চিত করেছেন, তিনিই হ'লেন- 

মেঠো বাৰাজী-_অর্থাৎ মাঠে মাঠে চরে বেড়ান। * 
৩ ঙ 
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ব্রজ। বাঁ! বেশ ব্যাখা ত? মহাঁশষের নামটা? 

বিদ্যা । বিদোর পরিচয়ে বুঝতে পার নি? নামটি আমার বিদ্যাঁধর। 
তবে মাঝে মাঝে মায়া__স্থবিধ! পেলে অবিদ্যাও ধঠরে থাকি। 

বর্গ । অবিদ্যা। ও মায়াকে ত একেবারে ছাড়া যায় না। গ্রত ষে 

মায়াকে সঙ্গে ক'রেই এনেছেন। 

বিদ্বা। এই পেরেছে । একেবারে কেঈতকে চলে গেলে, বাবাঙ্গী? 
বঙ্গ। এ একই ততত্ব। ত্র কোন তত আঁচে বল? 

বিদ্াঁ। তা বলেছ মন্দ নয়, বাবাজী! তোঁমার এ কেছ্টতত্বের মাধো 

কিন্তু দারি রস জমান আছে । 

্ক্জ। মধ্র-_মধুর--বড় মধুর! 
বিদা]। ভারি মধুর! বাস্জীলার রসে বুন্দ'বনটায় একেবারে বান 

ডেকে ছেড়েছিল। আবার যমুনার কুলে কদস্ব-মল তোমার কেট যখন 
গোপীদের বশ্বলণ করে নিয়েছিলেন, সে জাঁয়গাটাঁয় আরও রস। 

একেবারে টাঁটকা-_-অফুরন্ত__কাণাঁয় কাঁণায়। নয়, বাঁবাজী ? 

ব্রজ। সে রস-তত্ব বড় গুহা । বড়ই মধুর। কি নিব্বিকার নিষ্কাম 

ভাব! কি আম্বোৎসঞ্গের চরম বিকাশ ! দ্মাাা! [মস্তক সঞ্চালন] 
বিদ্যা। বাঁবান্তী কি তগন সে রসের মধ্ো হাবুডুবু খেয়েছিলে নাকি? 

ব্র্গ। দে দাধন-ভঙ্গন করতে পেলাম টক, বাবা! যারা পেরেছিল, 

তারাই ডুবেছিল। 

বিদা।। গয়লার মেয়েরাই বেশ পেরেছিল, কেমন? 

বঙজ্জ। তারা যে গোগী, তাঁর! যে রুষ্-সেবিকা- প্রেমিকা । "৮ € 

বিদ্যা। রাধিকা যে তাদের এন্তাদ_-নাঁটের গুরু চয়েছিলেন। 

ব্রজ | আ-হা-তা ৷ তিনিই যে সে.তত্বের সব গো! স্বয়ং [লাদিনী শক্তি। 

'বিদ্যা। হায়_হায়! একোবারে রসমুগজুরী-_রসকুঞ্জুরী। 
| ৭৪ 



কুট দৃশ।] অগুরহী 

ব্রজ। বেশ, বাবা! ম্বন্দর উপম! দিয়েছ । তুমি নিশ্চয়ই একজন 

পরমপ্রেমিক না হয়ে যাঁও না। 

বিদ্যা। অতি উচ্চ অঙ্গের; জাঁতিভেদ পর্যাস্ত রাখি না। 

ব্রজ। প্রেমের কাছে ত কোন জাতিভেদ থাকে না, বাবা! 

প্রেমময় কষ যে কেবল প্রেম দিয়েই সংসাঁর ভ'রে রেখেছেন। 

বিদ্তা। গোগীদের চোখগুলি বোধ হয়, খালি প্রেমের রসাঞ্জন দিয়ে 

ঢেকে রেখেছিলেন ; তা! নৈলে অমন কাঁলো। চেহারায় অতটা! মজা লুটুতে 
রতেন না। 

বজ। আহা! কি সেই রূপ-তরগ্জ ! কি সেই রূপের লহর! তাই 

রাধা গেয়েছিলেন__? স্বরে ] জনম জনম ভাঁম রূপ নেহারিনু, নয়ন ন| 

তিরপিত ভেল।” কি ভাব দেখ ত? আবার কৃষ্ণের বাশী শুনে বলে- 

ছিলেন-_[ স্্রে ] “কিবা কানের ভিতর দিয়! মরমে পশিল গে! । আকুল 

করিল মন প্রাণ ।” আবার প্রেমময় কুষ্ণও বঙ্ষেছিলেন_[ সুরে ] “আমার 

রাই কি নাম শ্রবণে যব. প্রবেশিল |” 

ব্দ্যি। ছুইদিক থেকেই বান ডেকে উঠেছিল। কোন্দিকে 

সাম্লাবে বল? টি 

ব্রজ্জ। কার সাধ্য আছে? রাই বল্ছেন-_ [আরে] “না জানি কতেক 

মধু গ্তাম নামে আছে গে!” | 
বিদ্। হাঁয়_ছায়-_ হায়! কোথায় যাব রে! 

ব্রজ। বেশ_বেশ! তুমি যে এ রস-তত্ব বুঝতে পার্ছ, এতে ষে 

আমি,রত আনন্দ পাচ্ছি।কি আর বল্ব তোমায়? শোন-_কৃষঃ 

একদিন চন্দ্রীবলীর কুঞ্জে যাচ্ছিলেন, তাই বিনোদিনী সইতে না পেরে 

বলেছেন-_[ ন্ববে ] “আমার বধুয়া' আন্ ঘরে যায় আষারি আঙ্গিনা 

দিয়” এই পরকীয়! ভাবের মধ্য দিয়ে প্রেমের গভীর তত ফুঠে উঠেছে । 



শগুলুহী [২ আধ? 

বিগ্কা। পরকীয়া বলেই ত এত মজা! মিজকীয়া হ'লে কি'আর 

অত মঞ্জা হ'ত? আমিও ত সেইজন্তে অনেকদিন থেকেই নিজকীয় 

ছেড়ে পরকীয়া ধরেছি। 

ব্রজ। বলকি । তুমি ত তা” হলে সাধারণ প্রেমিক নও? তোমাকে 

দেখলেও যে পুণ্য আছে, বাঝা' দাও বাবা, ভোমার চরণধূলা দাও-_ 

মাথায় মাথি। [হস্ত প্রসারণ ] 

বিগ্চ)। একেবারে মাথায়? না বাবাজী, একেবারে অতট। উঠতৈ 

পার্ব না। ক্রমশঃ সইয়ে নিতে হবে । আর স্বয়ং শ্রীকের পদরজই 
এ সব রাস্তায় যখন বিরাজ করছেন, তথন আর অন্তের কেন, 

বাৰাজী? 

ব্রজ। এই রাম্ত। দিয়ে কৃষ্ণের শুভ গমনাগমন হয়? আ-হা-হা)! 

[ রাস্তা হইতে ধুলা সর্ধাঙ্গে মাথিলেন ও সুরে সরোদনে গায়িলেন ] “রাই 
আমার ধুলায় প'ড়ে কাদে রে।” 

বিগ্তা। রাস্তার রজঃ যে একেবারে কাদা ক'রে ফেললে: বাবাজী ! 
কাদায় একবার গড়াগড়ি দা ৫ তা হলে চূড়ান্ত ভয়ে যায়। 

ব্রজ। [ গড়াগড়ি দ্দিয়৷ ভাবে গদগদ হইয়া উঠিয়া দাড়াইলেন ] 

বিগ্কা । এই ত ভক্তের লক্ষণ, বাবাজী! 

ব্রজ। আজ আমার সুগ্রভাত। 

বিদ্তা। যেহেতু আমার মত এমন একজন প্রেমিকের সঙ্গে 

মিলেছ । 

ব্রজ। তা আর বল্তে? এখন বাবার কুঞ্জটা কোথায় জান্তে 

পারি কি? ্ 

বিগ্তা। কেন পার্বে ন? আমি এখানে এখন আমার এক বন্ধুর, 

কুঞ্জে বিরাজ কর্ছি।* 
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ব্রজ। তিনিও বোধ হয়, তোমারই মত প্রেমিক হবেন? 
বি্ব1। আমা হ'তেও অনেক উচ্চে। তার কুঞ্জে পরকীয়ার একেবারে 

বাঁজার সে গেছে । অনেক বাছাই ক'রে তবে সে সব পরকীয়ার দল 

আমদানী করা গেছে, বাবাজী! 
ব্রজ ৷ এমন বন্ধুর নামটি কি, বাবা? 

বিছ্ভা। নামটি হচ্ছে_নব্য ভব্য স্ুরসিক-স্ুপ্রেমিক শ্রীমান্ 

ছঃশাসনচন্ত্র পরকীয়৷ বিলাস। 

বজ। মধুর ' মধুর ! 

বিদ্তা। তিনিও একদিন কৌরব-কালিন্দীকূলে দীড়িয়ে কৃষ্ণসখীর 
বসনহরণ করেছিলেন । 

ব্রজ। জুন্দর ! সুন্দর ! 

বিগ্কা। আমারও সে ইচ্ছা আছে-যদি যুদ্ধটা। ভালোয় ভালোয় 
কেটেযায়! / 

ব্রজ। ছিঃ__ছি:! এটেই হচ্ছে একট! বিশ্রী ব্যাপার ! 

বিদ্যা । তোমার কৃষ্ণই যে এর গোড়]। 

ব্রজ। দিবারাত্রই তার জন্ত তাকে কত ডাব্র্লছ, বাবা! 

বিদ্যা। প্রেমের ভাবে বোধ হয়? 

ব্র। প্রেমের কাছে ত লঘু গুরু ভেদ নাই। শ্রীমতী কত সময়ে 

কত প্রেমের তিরস্কার ক'রে এসেছেন। 

বিদ্যা। রাত্রি ত অনেক হয়ে গেছে, বাবাজী; কথায় কথায় 

অনেকট। এসে পড়েছি । বাবাজীর এখন যাওয়া হবে কোথায়? 

ব্র্ন। একটি ভক্ত দর্শনে । 

|বদ্যা। ভুক্ত? আহা-হা! ত্রেমন ভাগ্য কার হয়েছে, বাবাজী, 

এত রাত্রে তোমার মত ভক্ত তাকে দর্শন দিতে যাবেন? 

খণ রী | 
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ব্রজ। এই রণক্ষেত্র ভীগ্মদেব নামে এক্টজন রুফভক্ত কের 
করেছেন, তার দর্শনেই যাব, বাবা! 

বিদ্ঞা। আমিও ত খেখানে যাচ্ছি। আৰার বন্ধুও সেখানে তার 

সেবা-কার্য্ে আছেন কিনা? ৃ 
ব্রজ। আহা-হা, কৃষ্ণ! তোমারই ইচ্ছা। এতগুলি ভক্ত আজ 

মিলিয়ে দিলে । 

বিদ্ভা। তার আর কথা? এমন দিন আর হর ন1) একেবারে 
আনন্দে লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছা হচ্ছে । তা' হ'লে এস, বাবাজী, আর. 

বেশি দুর নেই। 
[ উভয়ের প্রস্থান: । 

অপ্তন্ম দুষ্ট্য। 

পাওুব-শিবির__নিভৃত-প্রদেশ | 

গীতকণ্ঠে রোছিণীর ছায়ামূত্তি প্রকাশ। 
রোহিণী।-_ 

গান। 

আমার তৃধিত পরণৈ আর কত দিলে 

হথে স্নিগ্ধ হুশিতল। 

কবে আধার কুটীরে অ "ধার নাশিয়ে 

হাঁসিবে আলোক উজল॥ 

কত আশা-বীশ নিরলে বাজিল, 

কত সপ্ত বীণা বিরলে গায়িল, 

কত স্বপন এসে গোপনে ফিরিল, রর 

কত না গেল, কত সকাল হ'ল ;”* 

শট 



চমদৃত।] ূ 
্ 

৪৯ সেষে আমারি বাঞ্িত পরাণ-বধু, 

সেষে আমারি সঞ্চিত জীবন-মধু, 

দমেষে আমারি--আম[রি--আমারি শুধু 

: হৃদয়-কুহুমে প্রেম-পরির্মল ॥ 

ওগো! কবে হবে গো, কবে হবে? তোমরা বালে দাও, ওগো 

উদার আকাশ ! ওগো শীতল বাতাস! ওগো মুক্ত আকাশের ঞ্ুবতারা ] 
তোমরা বলে দাও গো, ঝলে দাও, আমার ওই তৃধিত হৃদয় কবে শীতল 
হবে গো, কৰে শীতল হবে ? 

[ প্রস্থান ।. 

অস্তনম দুষ্ঠ্য। 

পাওব-শিবির । 

বিষগ্নমুখে অর্জন চিন্তা করিতেছিলেন। 

অঞ্জুন। ছার রাজ্য-__ছার দিংহাসন! 

ছার নিজ প্রতিজ্ঞা-পালন ! 

জীবনে যে কলঙ্ক-লেপন ' 

করিয়াছি ভীম্মরণে আজি, 

জীবনে যে চির অপযশ 

অঞ্রি্ধাছি রণক্ষেত্রে আজি, 

সে কলঙ্ক--সেই অপযশ 

মৃতু). শেল সম বি ধিয়! রহিবে ৰুকে-_ 

যতদিন রহিবে জীবন? 

গাধিবে অনন্তকাল অনস্ত বীণা 

এই মহ! অপযশ-কথ! ! 

৭৯ 



হনগ্ব্রঘী [ ২য় অঙ্ক; 

ছিং-ছিঃ লজ্জা]! ছিঃ-ছিঃ দখা! 

কোথাঁয় লুকাব নাহি পাই স্থান, 

কেমনে দেখাৰ মুখ বীরের সমাঞ্জে ? 

হেন ইচ্ছা! হত্তেছে আমার-- 

যেন এই দণ্ডে জলি” হুতাশন 

বাপ দিয়ে এ কলঙ্ক মুছি জীবনের । 
অথব! এই ধরিয়৷ গাণীব 

তীক্ষ শরে এই দণ্ডে ঘুচাই জীবন। 
ধর! হ'তে পার্থ নাম যাঁক্ ব্যর্থ হ/য়ে। 

গুপ্তভাবে লুপ্ত হক্ অঙ্জুঁন জগতে । 

[ গাস্তীবে শর যোজনা ] 
[নিঃশব্দে রুষ্ণ আাদিয়া গাণ্ডীব ধরিলেন এবং স্িরদৃষ্টিতে 

অর্জন । 

ভয়ে উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়। রহিলেন। ] 

| কিঞ্চিংপরে সাভিমান থেদে ] 

(এই শেষে করিলে। কেশব ? 

সথ। বলি" ধরিয়। হয়ে 

কৃষ্ণাজ্ছবন অডেদ হাদয়, 
এই কথা জগত প্রচারি। 

শেষে কি তার এই পরিণতি ? 

সেই মে ঙ্জু শ)এই-_ 
যে অ্জুন(ধাওব-দাহনে 
দেখাইয়া ভুত বীরত্ব, 

বিশ্মত- স্তস্তিত করি সুরানুর-নরে, ,, 

দরে লভেছিল এ মহাগাীব? 



পম দৃষ্ত | |. ভনগুলহী 

ষে গাণ্তীবী একদিন উত্তর গো-গৃহে, 
একমাত্র গাণ্ডীব সহায়ে 

ভীম্ম-দ্রোণ_-কর্ণ-সুরক্ষিত 

সমস্ত কৌরবদলে করেছিল জয় ।) 
মনে ক'রে দেখ কৃষ্ণ আর এক দিন-_ 
একমাত্র রেবতক মাঝে, 

'বারশেষ্ট যাদব-সমীজে 

বাহুবলে যে জঙ্ছন করেছিল 

তব ভগ্রী সুভদ্রা-হংণ 

সেই পার্গ_-এনই দীপ্ত শিখা 

আজি তারে করিলে নিব্াাণ? 

আজি ভারে দলে এহ গ্রাশি? 

তাজ তার এই জধোগতি ? 

ঘহপাঁত! 

কোন্ দোবে এই শান্তি তার? 

কোন্ দোষে এও “হর কারলে তাছ।রে? 

কোন্ দোষে তারে 

এত দত্বখ্য করি' দেদ।লে জগতে? 

দাও, কৃষ্চ! ছাড়িগ গাণ্ডীব, 

করিবে গাণ্ডাণা আও 

কগক্ষিত গাঞাবের কলঙ্ক মোচন | 

কক । চন্তৎকার--ধন্ঞ্রয়! বড় চমতকার! 

শুনিলাম কর্ণ ভরি” চমৎকার ভীষ। ! 
€ 

যত দিন যায়। 

৮১ 
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পুরী [ ২য় অন্ধ ৮ 

তত শান তব মুখে চমৎকার ভাষা । 

তত দেখি চমৎকার ব্যবঞ্ার তব” 

হয় নি' ত তব লজ্জা, বীর! 

হয়নি ত তব দ্বখা, বীর! 

২হয়াছে মচালজ্জা মহাঘণ। মোর । 

আমারি সমাজে মুখ দেখানই ভার? 

আমারি লজ্জার নত হয়েছে মস্তক । 

সে কারণ অন্ত কেহ নহে, 

তুমিই তাহার একমাত্র হেতু। ' 

*৩ব সহ সথ্য-বদ্ধ না হতাম যণ্দি, 

পাগুধ-সহায় কৃষ্ণ না রটিত যদি, 

কেশবের প্রিযশ্হ্য- চির-ন্ুগত) 

চিরবন্ধ-_এই ধিপ্যা কথা 

সতারূপে এ সংসারে ন। রিত যদ) 

ঙ)' চা লে আজ শোন, ধনগ্রয়। 

কোন ছঃখ__ কোন খেকো ন গ্লানি হায় 

রত না মন্াহত এতদিন মোজে। 

ও) হালে গজ শোন, তে ভজ্ভ্রনি। 
যছুপঠি কৃষ্ণ এই গভীর নিশীথে 

নিদ্া-সুথ পরিহরি' 

আদিত না প্লানিতরা ব্যি্র হাদয়ে 

তঙ্ভনের মিথ্যা গ্লানি করিতে ভঞ্জন। 

আগদিত না কভু-- 

তাজ্ছুনর ব্যথা, তিরস্কার করিতে শ্রবণ ॥ 

| 



ছুম দৃশ্য | এ 

আিত না__অঙ্ছ্ঘনর জখ্-জহঙ্কার 
এইপপে করিতে শরণ । ] 

অজ্জুন। (অস্ত্রথানে অগ্র।ব।ত কোন্ গণনাতি ? 

| কপট সমর, কৃষ্ণ! কোন্ বীর কবে 
শ্রেন্ভ বপি মেনে নয়ে কৰে অহঙ্কার ? 

কৃষ্ণ । কে গড়েছে রণনীতি ? 
ঈশ্বর ন মানব? 

সুযেগ-ম্থবিবা বুঝি” 

রচে নর কও শত নাতি ।; 

এক নর গড়ে যাহা, 
অন্ত নরে ভেঙে তাহা করে চুরমার । 

(আদিষুগ হতে 
(কত শাু--ক্ত ধম্ম রচিল,মানব, 

পুনঃ তারে ভাডিয়-চুরিয়। 
গড়ে নর কতরূপ নুতন আঞ্ারে, 

'এই ত মানব-নাতি, এই ত মানব-রীতি ?. 
নহে কর্ু অভ্রান্ত মানব; 

ভুল-ল।প্ত আছে নরে নিত্য-সহ্চর | 
. রণনীতশও কি শোনাবে-_কি বোঝাবে মোরে? 

অক্ত্রহীনে অস্ত্র ত্যাগ নিষেধ বীরের, 

এই রণ-নীতি নর যেদিন রচিল, 

সেইদিন এ নীতির ছিল প্রয়োজন। 

কিন্ত আজ আর নাহি, পার্থ 

হিংসা পাপে কলুষিত*সংলার মাঝারে, 
৮৩ 



সপ্ুবু্ী 

অজ্জুন। 

কৃষ্ণ। 

অজ্জুন। 

| ২য় অঙ্ক), 

ধর্মহীন__ক্রিয়াহীন মিথ্যার রাভপুর। 

আঁর নাঠি চলে সেই নীতি |। 

একি শুনি, হৃধীকেশ? : 

, হয়ো না বিস্মিত হ'য়ে না স্তস্তিত, 

সতাঃ পার্থ! আর নাহি চলে সেই নীতি | 

ভাড়ি তারে চে মানব, শতখণ্ড করি? 

পুনরায় গড় তারে নবীন আকারে। 

তুমি অর্টা-_সে নীতির তূমি রচঘিঠা। 
চলুক্ সে নব*নীতি তব; 

যতদিন না হইবে ধর্শের প্রতিষ্ঠা । 

ঘাত-প্রতিঘাতে, মাত্র চলিবে “স শীতি। 

বর্তমান ভারবের এই মহানীতি : 

ঘে ভাবে দিরেছে থাত পাপ দ্বম্োধন, 

সেই ভাবে প্রতিঘত দেবে পার্থ, তারে। 

নে কৃষ্ণ! তীগ্ম পিতামহ 
কৌরবে মহাপাপ কলুষিত কু? 
নিত সংযতেক্িয়, মহাত্যাগী বর, 

বয়োবুদ্ব-জ্ঞান-বৃন্ধ ভীম্ম মহ রথ, 

ধার অন্ধে লালিঙ পালিত মোরা। আশৈশব, 

সেই কুরুবুদ্ধ পিতামহ স্নেচপারাধার, 

আজি তারে শুকালাম বন্ত্র শরানলে। 

মৃত্যু'জন্্র শিখণ্ীরে সম্মুখে রাখিয়া 
অবচ্েলে অকপটে মহাপাপ রর 

করিলাম কপট নমরে। 

৮৪ 



৮ম দৃশা। ] 

৮৫ 

কক । 

অনপ্তল্রহী 

. হা পার্থ! নব এই রণনীতি, 

হে কভু কপটপমর । 

নী'ত যাড, তাহা অকপট । 

নানা অস্ত্রে সুপাজ্জত তূণপুর্ণ শর 

ছিলেন মহাত্ম। ভীক্ম, 
লয় নাই অন্ন কেহ করিয়া হবুণ 

থাকিতে এ হেন অন্্রপস্্, 

না) করিলে আন্ব বরিমূণ, 

কি করিবে হুডি, ধনগ্রীর ? 

কেন এই মহাস্রান্তি তব? 

মানুষ ত কাল-ক্রাড়নক। 

তীব্র গতি কাদের প্রবাহ 

খন দেদকে বঠে, 

যায় ক্ষ নর নিত 

সে পগে ভাসিছা। 

ভীদ্ঘ-দ্রোণ মানব তাভারী। ৪ 

লাস্তিবশে অধন্দধেরে মহ!ধম্ম মানি? 

হষ্টলেন কৌরব-নভাঁয়। 

পে পাপের উচ্ফেদক তূমিই, অজ্জনি | 

তুমিই সে পাপ-তরু ইন্মুল করিতে, 

ক্রমে শাখা-প্রশাখা আজহার 

একে একে করিতেছ স্বহস্তে ছেদন |" 

হ'তে কি আছে ধর্ম আর ? 
চট, 

এহ'তে কিআছে কশ্মাসার? * 



শ্ুল্হ্থী [২ অঙ্ক; 

বিবেকের প্রবেশ 
বিজ্ক |-_ 

গান | 
দেখ রে, বি:বক-চক্ষু খুল। 

কি রহস্ক গুপ্ত আছে, ওই হত্যা-যজ্ঞে মন্্র-মুলে 

পাপের প্রবান্থ ছেটে ভারত ব্য পিয়া 

(মরে ) অধন্ম-প্রবাহে ধশ্ম মন্মেতি হবালচ।, 

সেই ধরাভার, নাশতে এবার 

অব শীর্ণ হ'চলেন কষ! গে!কুলে ॥ 

যুদ্ধ নয়-_-ও “য, মহা ধজ্ঞানল। 

্বলি-ছ নিয় 5 হইবে প্রবল, 

তাহাতে আচতি পড়ে ক্ষক্রদল_- 

হের, কুরুক্ষাত্রের মহাদিদ্ু-কুল। 

[ প্রস্থান। 

কৃ । শুন্লে। পার্থ? 

ভীমসেনের প্রবেশ । 

ভীম। আবার বুঝি অঙ্জুন অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে) কৃষ ? 

কৰ। হাঃ মধাম পাওুব! 

ভীম। তা বুঝেছি। ভীন্বকে শরশযা। পেতে দিয়ে যখন শিবিরে 

ফির্ছিল, তখনই আমি দূর থেকে মুখের ভাব দেখেই বুঝতে পেরেছি। 

এ যে হ'ল আমাদের রোগীকে গঁবব থাওয়াবার মত অক্ফুনকে দিয়ে যুদ্ধ 

করান। অঙ্ছুন! তোকে নিরেও ত দেখছি মহা বিপদে পড়া গেল! 

এমন ক'রে কি প্রতিদিন পেরে: ঠা যায়? একে সারাদিন বুদ্ধ-শ্রাস্তি, 

তার পর আবার সারারাত্রি এইরূপ তোর প্রাণে শাস্তি এনে দিতে দিতেই 

রাত্রি প্রভাত হয়েযায়। তার পরই যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে, তখনই 

অমনি যুদ্ধযাত্রা। এই ভাবেই ত দণদিন কেটে গেল। এখন আমি তোকে 
৮৬ 



কষ দৃগ্ত।]. সপ্পল্ুহী 

পট «কটা কগ। জিঙ্ঞাল। করি-_তাঁর উদ্দেগ্ট। কি? তোর মুনের 

ভাবা কি, বেশ স্পই ক'রে বলত? 

কৃ্চ। যুদ্ধে অবিচ্ছা, আবার কি? 

ভীম। তা" হ'গে এক কখন করু, 'জ্জুন । তই প্াগবংদর সঃসর্ণ 

ছেড়ে চলে যা। পাগুবের মনে কব্বে যে, তাদের একটা অপদার্থ ভাই 

'ছিল, নে হূর্ষেযোধানের ভযে ভাইদের ছেড়ে সন্্যানী হায়ে চালে পেচ্ছে । পাচ 

ভাঁই ছিলাম, না হয় চার ভাই হব । | 

রুঝ্ণ। ভীম্মকে কপট সমরে পরাগয় কর! হয়েছে বলেই মঙ্ৃন একপ 

বিষণ্জ ভাব ধারণ করেছে। 

অজ্জুন। কৃষক । অনুনতি দাও, চিন্ত-ছাগরণে মন্তিফ মনন, শাম 

কর্তে যাই। 

কুষণ। যা9। 

[ ধীরে ধাঁরে অজ্জনের প্রস্থান। 

ভীম। ভমের কগ। 'জ্জুনের সহা হ'ল না। ভীক্মক বধ ক'রে 

অর্জুন একবারে মর্খ'হত হ'য়ে পড়েছে । যে শক্রুপক্ষ নের-_-ন পরষাশ্ীর 

হ'লেও শত্র। নেদিন দৌপদীর প্রতি হুঃশাসনের* অশ্লীল ভাষা প্রেয়োগ- 

ধলি সেই পরমাত্বায় অমূতের স্তায় প্রাণ ভ'রে পান কব্তে পাব্ছিলেন। 

ধীরে ধীরে চক্ষু মুছিতে মুছিতে 

দ্রৌপদীর প্রবেশ । 

হাও। পাঞ্চালি! আর কাদতে এন না আমাদের কাছে। 

আমাদের খ্ার। তোমার গ্লানি দূর হবে না। এ পঞ্চ পাণ্ডব নয়-_পঞ্চ 
শুগাল। পাঁওব অর্থে এখানে শুগ্বাল, আমরা তাই। কেন এই পঞ্চ 

শৃগালকে সিংহ-ম্ৃত হ'য়ে পতিত্বে বরণ করেছিলে ?* কেন সেই স্বয়ংবর 
৮ , 
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ক্ষেত্রে অস্ুনের কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করেছিলে ই কেন নেই বন্ত্রহরণের 

সময়ে এই পঞ্চ শগালের সম্মুখে বক্ষে ছুরিক1 বিদ্ধ কর নাই? কেনই বা 

এই সব হীনবীর্য) স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে বনবাসে গিখেঁছিলে ? কেনই বা সেই 

কীচকের কুৎসিৎ বাণী শুনে তখনই বিষ খেয়ে প্রাণত্যাগ কর নি? ' 

দ্রৌপদী । মধ্যম পাগ্ব ! নিরস্ত হ৪। আর প্রতিদিন এরূপ একই 

প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা কর্তে ভাল লাগে না। শবণদ্বয় যেন তিক্ত হয়ে 

উঠেছে । বোধ হয়, তোমারই অতিরিক্ত তিরস্কারে এইমাত্র ছর্জুনকে 

দেখলাম, ছল ছল নেত্রে শিবিরমধ্যে প্রবেশ করলেন । কেন বুথা তাকে 

আর ঠিরঙ্কার করা? কাল আমিও ধৈধ) হারিরে অনেক কথ। বলে 

ফেলেছিলাম, ভর জন্য শেষে লঙ্জার-দুঃখে মারে গেছি । আমি কে? 

আমি ত তোমাদের দাপী। মানার জন্য এই রন্আ্োত বাবার কি 
দরকার অ.ছে? তোমাদের মানেহই আনার মন তোমাদের ঘর্দি এতে 

কোন সম্মানের হানি না হয়। তবে আমারও হবে না। আম বেশ করে 

মনস্থির করেছি । আর আমি যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন বাদানুবাদ কর্ব ন1। 

তোমাকে মানা করি, তুমিও ক'রে! না। স্বয়বরের পর হতেই তোমা দিগে 

অশান্তি দিতে আরম্ত করেছি, শ'স পর্যন্ত িচ্ছি_শেষ হয় নি। জীবনে 

কখন শেদ হবে কিনা, তাও জানিনা । আমার জীবনে বোধ হয়, মহ। 

অভিশাপ আছে, তাই পদে পদে একপ ছুর্গাত-ল!গ্থনা নিজেও ভোগ করছি, 

তোমাদিগেও ভোগ করাচ্ছি। অপরাধের মাজা আর বাড়াতে চাহ না, 

এইথানেই শেষ হ'য়ে যাকৃ। [ ছল ছল নেত্রে মুখ নত করিলেন ] 

ভীম। পাঞ্চালি ! অভিমানের আত্মবেদনার অনেক কারণ তোমার 

আছে, স্বীকার করি; কিন্তু যাজ্নেনি ! এ কথ। ঠিক্ যে, পাওবের! তোমায় 
কখন অসম্মান দেখায় নি। ক্রোধের, বশে অন্ধ হ'য়ে যতই কেন অজ্ছুনকে 

তিরস্কার করি না, কিন্তু মনেঃমনে ঠিক জানি, অঞ্জন তোমাকে খুবই, 
৬ 
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সম্ত্রমের চক্ষে দেখে থাকে । আর যদ্দ কখন তোমার ছইণ গ্লানি মোচন 

করা সম্ভব হয়, তবে পাঞ্চালি ! তুমি ঠিক জেনো--ই এক আজ্জুন হতেই 

সম্ভব হবে। অজ্জ্ন চিরদিনই স্টীয়ের পক্ষপাতী । সে সে গ্ঠয়কে 

রক্ষা-কর্বার জন্য হ্বদং যহ্পতি শ্রীরফের বাক্যও লঙ্ঘন কতছে গনস্তত 

করে না। সে এই সবজ্ঞাতিহতা) এবং ভগ্ভকার ভীগ্স পয়াজর বাপরে 

অভ 

নিতান্তই 'বসন্ন এবং 'অন্তপ্ত হয়েই পড়োছ ॥ আাকে উত্েডি* করবার 

ভন্য কৃষ্ণ বিশেম চে] করছেন । আমিও ওকে এইমাএ তিনের কটুক্কি 

দিয়ে বিদ্ধ করেছি । যে ভাবেই হকৃ, তার মনকে বদল ভাই । 

কিন্তু এর মধ্যে এমে তোমা এরূপ আত্মাবমানের চব্বিত চকাপ বংলা গুন 

বর্ষণ করা কি ঠিক উচিত হয়েছে ॥ দিবারাত্র তোমার পাশ্তকদ প্রতি 

এই শ্লেনবাক্য, সময় বিশে 

এ 

য নিতান্তই অরচিকর ভঃয়ে দাড় ভোনো £ 

ভ্রোপধী! ভা" হলে তোতা হাথাকে কি করতে বল? আমি যে 

দকে--থে তাবে--যে কথাই বলতে যাই, দেখছি তাই -তানাদের 

অঞ্টিকর হ'য়ে দাড়ায়। আান্র্যা ত বড় কম নর কৃষ্ণ । 'নব্বাক 

হয়েহ যেশুন্ছ/ কোন উত্তর করব না? আমি এখন সবের ।নিকটেই 

অবজ্ঞার চক্ষে দৃষ্ট হচ্ছি ! এ অপভ্ুর-এভাচ্ছিঠএ ঘ্ণাকে জাংখ কিন্ত 

এখন পরম আদরেই গ্রহণ করতে (শখেছি । “তামরা আমাকে যততি ভয় 

ক'রে তোল ন|। কেন, মতাস ই আমি কিন্ত এখনও ভূত হে ভয়ে 

উঠি নি, সকলের এ কথাটা যেন বেশ মনে থাকে । পাঞ্চাল হ'নকুলে 

জন্মগ্রহণ করে নি। তার পিতান্রীতা পাগুবদের তোধষাঙগোদকারী' হীন 

বীর্য, নয় তারা তাদের পাঞ্চালীর গ্লানি দূর কর্তে কৌরবণের সামান্য 
তৃণমুষ্টির মতই জ্ঞান করে। অনেক পুর্ধেই তারা এই লাঞ্ছিত! প:ঞ্চলীর ৃ 

লাঞ্চনার প্রতিশোধ নিতে প্রস্থত হুয়েছিল, কেবল পাগুব-মর্ধ্যাদা-ভ্গ ভয়ে, 

আমিই তাদিগে সে ইচ্ছ! হ'তে নিরস্ত ক'রে রেখেছি। 
৮৯ রি 



শনপ্তবুহী [ব্যহন্ক; 

তীম। এ সব কি শোনাচ্ছ, পাঞ্চালি? 

দ্রৌপদী । কি শোনাচ্ছি? অতি সত্তা, দৌপদীর গুপ্ত হৃদয়ের একটা 

জ্বালাময়ী আবেগ-বাণী ! দেপাচ্ছি-অতি নিশ্চিত, দৌপদীর বভদিন 

সঞ্চিত ও হৃদয়ের প্রধূমিত একটা 858, মাত্র! মধাম পংগুর! 

এই প্রলয়ঝঞ্চাকে তোমরা অগ্সিগভা শমীলতার মতই মনে কারে এলছ | 

সতাই 'ছাছি মতপক পেরেছি, আমাকে ভাঁম 2াছাহে চেপে রেখে, গাখার 

স্বাতগ্রতক__ভলন্ত ভেজকে ধৈরধধোর অঠি কটন বর্ধে আবৃত কারে, 

পাগডবদের. কাপুরুযতা- পাওবদের হীননাকে অন্্রানবদনে বরণ ক 

মাথার 'নয়েডি। নতুবা বুকোদর ! মেই ঢুদ্দিনে- সেই কপট দৃযুতে 

নিজ্ঞিত পাগুবদের নিশ্চে্ দুবংসোচিত ব্যবহারের দিনে, এই দ্রৌপদী 
'এই 'অযোনিন্তবা যজ্ঞসভূতা যাজ্ঞসেনী, একবার ফি তার এই তীত্র 
দুটি নিযে কৌরধের দিকে নিঙেদ করত, তা? হলে কপিল-চ্টিদ্ধ ঘগর- 

বংশের হ্যা কৌরববংশ সেদিনই ধ্বংসের গঈতল তলে চির অনৃগ্ঠ »রে 

যেত! মহামতীর মেই তীব্রাহ্বন জালামগী দৃষ্টি মহা করুতে পারে, এমন 

বীর ত্রহ্গা একটাও নাই । আমি এপন৪ এই গর্োন্নত গ্রীবা উত্তো- 

লিত ক"র £ কুষের সন্যাথে দাড়িয়ে মুক্রুকণ্ঠে বল্ছি যে, এখন৪ যি এই 
পাঞ্চাল দু 55: পাঞ্চালী এ কুরুক্ষেত্রে ম্গাসিন্ুর কুলে দাড়িয়ে-এ ভীষণ 

সাগরোশ্ম দশ কৌরব-বাহিনীর দিকে একটিমাত্র দৃষ্টিপাত করে, তা? 
হলে ঈী ছধ্যোধন, এ ছোপ, কর্ণ, অশ্বখামাঃ ই জযদ্রথ। হুঃশামন শকুনি 

প্রভৃতি নমগ্র কৌরব সহ মুহৃর্ধের মধ্যে একটা ভন্মস্তপে পরিণত হয়ে 

যাবে। ক্কু করি নাই কেন? জগতে পাণুবদের গৌরব নষ্ট হবে ব'লে__ 
'পাগুবদের দর্ধাদ। হান হয়ে যাবে বলে। নতুবা, বুকোদর ! তোমার গদ 

'আর চজ্জ্রনের গাখীবের কোন প্রয়োজনই ভ্রৌপদী বোধ কর্ত নাঁ, 

! গঞ্িত পদে চলিয়৷ গাইতে ছিলেন, ভীমের আহ্বানে ফিরিয়া দাড়াইলেন,] 



দম হহা। 1. | সগুকুথা 
ভীম। দাড়াও প্রলয়ঝঞ্চ। বেয়ো না। দাড়াও কল্পান্তের দীপ্ত 

বহুশিখা ! যেয়ে না। দাড়াও দিগন্তের ভীষণ ধূমকেতু ! নিঃশব্দে চলে 

যেয়ো না। তোমার সেই |বশ্ধধবংদী কপিল-দষ্টি জ্বেলে, একবার এই 

পাগুবদর দিকে চেয়ে দাড়াও । একবার তোমার এ কল্লান্তের বিদ্ভাজালা 

বিস্তার ক'রে পাগডবশিবিরে জ'লে ও১। এই বিশাল পাগুববাহিনী মন 

পঞ্চ কুলাঙ্গার আজ ধ্বংসমুখে লপ্ত হ'য়ে যাক । এষ্ঠ বিরাট শ্'শকিনী 

সহ পঞ্চ পাণুবের কলঙ্কমর অস্তিত্ব আজ ব্রন্ধাও হ'তে নুছে ধুরে ঝক্। 

আর যদি তা না পার-_সেই পদার্থ পশুদের মধ্যাদাতক উচ্চ ক'রে বাগ তে 

ইচ্ছ। থাকে, তা” ই'লে-তা' হলে পাঞ্চালি ! ভীমের এই গদার তেজ 

নিজেহ বুক পেতে নিরে চিরদিপের নত অকৃস্য হ'য়ে চলে যাগ । 

[ গা প্রহারোদধাত ] 

যুখধষ্টিরের প্রবেশ । 
€ যুধি। [ ধারয়।। ছিঃ! কর কি বুকাদণ? ন্দাস্ত হও । 

হ্রীম | নানা, একেবারে চুকিয়ে দি, যাকে 'নয়ে আমাদের এতদূর 

অনর্থ, ভার মূল উৎপাটন কারে ফেতি্) ৮ আপদ্্, সব অশী্ত দূর 

হায়েযাক। 

যুধি। উন্মত্ত! অজ্ঞান! স্থির হ'য়ে বসা, পাঁগুবের জ্ীহত। করে 

কীন্তি মার বাড়াতে হবে না। 

ভীম। তবে মামি কি করব? মারযে পারি না। মানু ঘখন 

তার শক্র নির্যাতনের পন্থ। করতে পারে না, তখন সে ক্ষোভে ক্রোধ 

উত্তেজনায় অস্থির হ'য়ে নিজের অস্থি-মাংস কাম্ড়ে ছিড়ে ফেল্ত চর । 

আমারও যে আজ সেই দশা উপস্থিত। (্রৌপদ আমার স্বৎাপগু, হাই 

তাকে মাজ ছিড়ে ফেল্তে যাচ্ছিলাম । রর 
জি ৯ রি 



স্গুক্পী [২য় অন্ধ) 

দ্রৌপদী । বাধা দিলেন কেন; ধর্শরাঁজ? ঘব্যম পাণডবের এইবন্যবস্থাই 
আজ দৌপদীর পক্ষে উত্তম বাবস্কাই হচ্ছিল। কুষ্ণ সম্মুখে ছিলেন-_ তুমিও 

এসেছিলে ১ আমার এমন সুথে আজ বাধ। কেন দিলে, ধর্ম্রাজ ? যে বিষে 
পলে পলে জলে মর্ছি, ফোৌরব সভ| হঙ্ঠে যে বিষ সঞ্চয় করে সমস্ত 

দেহর মধ ছড়িয়ে দিয়েছি,:দিণানিশি যে আগুন তুষানলের মত এই 

বুকের মধো ধিকি ধিকি আ'ণে আমাকে তিল তিল ক'রে পুড়িয়ে মায়ে, 
সে আগুনের জাপা দে ধিবের যন্ত্রণা তোমরা জান না-আগি কি ভাবে 

সঠ। কে আছি। কিন্তু আর যেপারি না--গার বে শক্তিতে কুলাচ্ছে 

না। উ:--উঃ। কিনে* বিষ । কি সেই বিযর শআোত! কি সেই 

আগুনের উচ্ছ্ান! [ চক্ষে ভষ্ঈগ দিয়া বক্ষ চাপিণ। ধরিলেন ] 

[ প্রস্থান। 

তংক্ষণাৎ পিবেক আসিয়। দ্রৌপদীকে 

লক্ষ্য করিয়া গায়িলেন। 
বিধেক |-- 

গান। 
ও তনয়ন-সঙ্গ নএ, (ও যে) ভীমণ অনল। 

ওই॥অনলে পৃ যাবে কৌরব-পত্ঙ্গ কল ॥ 

ওই _্বণল লঙ্কু। গেল, 

ওঠ- -শনলে দো মাল, 

ওই---জজনা.ল ভীম্ম গেলে, 

ছিএ্র করি বিশ্বশিকল। 

তীর চোখে যে অনল জলে, 

নেবে না সে সিদ্ধু'জনে, 

(আগ).কুরুক্গেত্রের যুদ্ধন্থলে 

. জ্বলে সেই ঘোর কালানন।। 

[ প্রস্থান । 
৯২ 



৮] দৃশ্য ।] হনপ্তনী 

যুধি। সত্যই ত্বাই। দ্রৌপদীকে সাদান্ঠা। রমণী নে ক'রো »)। 
যন্ত্র &তে যার উৎপত্তি-ন্বয়ং শ্রীরুষ্ণ যাকে থা কলে মন্থেধন করেন, 

সে কৃষা৷ সামান্ত। কষা নয়। এ কষ্তার এক এক খিন্দু অশ্রু, পত শত 

কৌরববংশকে ধ্বংস কর্বার জন্য প্রলয়-বহির মত জ'লে উঠতে গে 

মহাসতী পাঞ্চালী কেবল পাগব-গৌরধের লাঘবাশক্কায় সে শক্তি প্রকাশ 

করেন না। কি মহাশক্তিশাপিনী এ দ্রৌপদী! কি অচিস্তনীয় ততিজ- 
ন্বিনণ এ পাঁঞ্চালী! কি খিশ্বস্তম্তিতকারিণী মহাসাধবা এ কৃষ্ণ! ভাব 

দেখ, বুকোদর ! চিত্ত দেখি, বুকো দর! বিশ্বব্ন্ধাণ্ড এমন কোন্ মশা 

জন্মগ্রহণ করেছে যে, এমন পঞ্চস্বামীকে একমাত্র স্বামীরূপে চিন্তা কারে 

নিএ সতী ধর্মকে অর্দু্-উদ্ভ্বপ ক'রে রাখতে পারে? মহাপ।পের 

এমন সুলভ সহজ পন্থা পর্দার্পণ ক'রে, কে এমন মহ।পঙনের হস্ত হতে 

নিজেকে বাচিয়ে রাখতে পারে? কি প্রোজ্জল গরিমময়ী মহামাহরসা 

স্বগার প্রতিম এ পাগুব-মহ্ষী ! ভ।বলে বিস্মিত হতে হয়। করন। অও 

উচ্চে উঠতে পারে না! চিন্তা অত উচ্চতাকে চিন্ত। কর্তে পারে শা! 

ধ্যান অত লুক্্নকে ধারণা করতে পারে না! তুমি অ'ভমানিশী ত্রৌপদীর 

উপর অভিমান. দেখিয়ে ভাল কর নাই, ভাঁম 1 শত্আঘাতে নিষ্পোষত-- 

শত বুশ্চিকে জর্জরিত কৃষ্ণার হৃদয়ে এ সময়ে অভিমানের আঘাত প্রদান 

ক'রে নিতীস্ত অসঙ্গত এবং অন্তায় কাধ্য করেছ, বৃুকোদর ! যদি সত্য- 

সত্যই প্রব্ূপ ক্রোধ বা অভিমান প্রদশন করতে হয়, তবে তার উপযুক্ত 
পাত্র এই যুধিষ্ঠির! অক্ষক্রীড়। হ'তে পাণডবদের যত প্রকার 'অনথ উৎপন্ন 
হয়েছে*তার একমাত্র কারণ-- এই নির্ববোধ যুধিষ্টির। পারিস ত-_-আমার 

মন্তকে এ গদা নিয়ে একট! প্রচ আঘাত কর্ঃ সব আপদেক শান্ত হঃয়ে 

যাক। আজ তোমার মস্তিষ্ক নিতান্তই বিকৃত হ'য়ে উঠেছে। বুকোদর; 
নতুব। যেভাবে পার্থকে রূঢ় তিরস্কার-বিষে জর্জরিত ক'রে দিয়েছ--যে 
৯৩. $ | | 
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ভাবে চিরদ্বঃখিনী দ্রৌপদ্'র উপর গদা। উচ্ভোলন করেছিলে এতে 

তোমাকে কোন রূপেই এক্কৃতিস্থ আছ লে মনে করা যেতে পারে না। 

ভীম। [ বসিয়া তুশ্রজলে ভাদিতে ভ ঙিতে ] তাই ত, আমি কি 
করে ফেলেছি, দাদ]! যে গাঞ্চালীকে আদি কখনও একটা ক কথা 

বলিনি; যার গ্লানি দূর কর্বাঁর হস্ত ভীম প্রাণ পর্যান্ত পণ কব্তে প্রস্থত 
যার বিমুক্ত বেন বন্ধনেক্র ভগ্ত ভীম, রাক্গসের নায় দুঃশাসনের 
বক্জধার। পান কর্বে বালে উমা হ'ষে কুঃক্ষেতরে ছুটাছুটি করে, চে 

পাগুব গ্ী মাসাধবী দ্রৌপশীকে মাজ আমি অভিমানের বশে গদ। প্রহার 
করতে উদ্ভত হয়েছি! আর মে অজ্ঞুনকে মামি বক্ষের অস্থির স্তায় 

চিরদিন বঙ্গে ক'রে কাটিয়েছি, তাকে আমি দূর্ দুরু ক'রে তাড়িয়ে 

'দয়েছ । একবারও ভার অত বিক্ষুব্ধ উচ্ছলিঠ অশ্রুমিন্ধুর দিকে লক্ষ 

কর্লাম না? উঃ! দাদ! ধর্মরাজ! আমাকে ক্ষমা কর, এই অপদার্থ 
গগ্দূর্থ ভীমকে ক্ষমা কর, দাদা! 

যাধ। ঠহোমার সরল ভাবপ্রবন হৃদদকে নকলেই জানে, ভাই! 

তার জন্ত কোন চিন্তা নাই । , তবে এইটুকু মনে রেখো কখন যেন 

ঘুণাক্ষরেও মহাসাধবী 'পাঞ্চালীর মন্মামের উপর আঘাত ক'রে না। 

অজ্জর্নের উদালান্য দেখে ব্চিঙ্কিত ইনার আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন 

নাই। কৃ্ক আছেন, এই কুগক্ষেত্রের ধিনি হুল নায়ক) তিনিই তঙ্জুনকে 

সুস্থ করবেন। তিনিই অঙ্জুনকে দিয়ে ভারতে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা কর্বেন। 
ভীম । হা, সত্যই ত! ক্ঞ্চই তএ ণব ঘটনার মূল। কৃষ্ণই ত 

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রধান নাক । কৃষ্ণহ ত এই পাওব-তরণীর একমাত্র 

কর্ণধার। তার তরণী সেকি কন অকুলে ডুবিয়ে দিতে পার্বে? 

যুধি। ঢা পারে ত পারুক্ঃ আমাদের কোন আপত্তিই নাই। 
তীম। না, তা ধীকৃবে ন! কৈন? আপত্তি না থাকুলে চল্বে কেন? 

ৃ ৯৪ 
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শোন, কুঙ ! শোন, , অজ্জ্বন-সখা! তোমার অতজ্জুনকে তুদি দেঃপা. 

আজ »তে মজ্জ্বনিকে আমি আর কোন কথাই বল্ব 21 সেক্জাধার 

গ্রাণের ভাই, মে আমার একই মাতৃ-অঞ্কে লালিত- একই স্তগ্বপানে, 

পুষ্ট, গ্র“ণের সহোদর এক শ্নেহ-গীযুষ সিক্ত মাতৃ-রক্তে তার আমার সমান 
অধিকার। তাকে আর কোন ছর্বাকা বল্তে পার্ব না। তুমিই ভার 

সমস্ত গুদাসীন্ত-_সমন্ত মালিন্য দূর ক'রে দিয়ো! আমি যাচ্ছি, অজ্জুনের 
হাতে ধরে__অজ্জনকে বুকে ক'রে একবার আমার টি ভাইকে 

হৃদয়ে চেপে ধ'রে ক্ষমা চেয়ে নিঃর মামি । আর অভিমানিনী পাঞ্চলীর 

কাছে আমার অপরাধ স্বীকার ক'রে মার্জনা চেয়ে টা | কিন্ু কৃষ্ণ! 
ব'লে রাখছি, যদি পাগুব-তরণীকে বিপন্ন কারে কুরুক্ষেত্রের মহান 

সমরসিদ্ধু মধ্যে ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা কর, ত। ভলে, কৃষ্ণ । ভীমঘতা. 

কিছুতে সহ্য করবে না। ভ'মের এই গুদা কখন কৃষ্ণের বন্ধুকে 

ক্ছুমাত্র গ্রাহা করবে না। সেইদিন এই গা তোমার গদাধর হক 

ঘুঁয়ে দিয়ে চলে যাবে। 

[ গ্রস্থন, 

মুখ । [ কৃষ্কে হাণিতে দেখিয়া ] ভীমের *সরল অভিমান দেখে 
হন্নে, কুক! তুমি শিব্বিকার-নরভিমান, তোমার কিছুতৈহ বিকার 

উপস্থিত হয় না জানি, তখু৪ মাঝে মাঝে ভীমকে নিয়ে বড় ভক্ম'ভয়। ভাত: 

কষ্চ। যান্, ধম্মরাজ ! রাত্রি দ্িপ্রহর । বিশ্রাম করুন ৪! 

আমি প্রত্তাষেই যথা সময়ে অজ্জুনকে শিয্ে যুদ্ধযাত্রা কর্ব। 

যুধ। ভোমার কার) তুমিই কর্বে, কষ! আসি তবে। 
| [ গ্রস্থান। 

কষ্চ। একটা মহাঝড় থেমে ঠেল। | অজ্জুনকে জাগাতে হ'লে 

পাধালী আর ভাঁমের প্রয়োজন নিতান্তই স্বীকার কছছতে হয়। ভীমের. 

৫ 



সপ্তন্বহী [২ ক? 
ক্রোধানলে পাঞ্চালীর অভিক্ষেপবাণী ইন্ধনের ক্লীর্্য করছে । ফ'ক__ 

সব দিক্ নীরব-__শান্ত! স্বচ্ছ আকাশ অর্সখ্য নকষত্রাবলিতে পূর্ণ) 

জ্যোতক্নার ভমুত-লেপ আহত সৈন্যের উপর সঙ্জাবন-সুুধা ঢেলে দিচ্ছে। 

এই সুন্দর কৌমুদীন্নাত নিশীথে একবার শেষ বশী বাজিয়ে নিই। ' আর 

বোধ হয় জীবনে কখন বাঁশী ধাজাতে পার্ব না। সে ভষণ ছুদ্দিনের 

আর একটি দিন বাকী। ভরা! বড় অভাগিনী তুই! কিন্তুআবার 

বড় ভাগবত! তুই! বাজাই--বীশী বাজাই। [ বাশী বাজান] 

ধীরে ধীরে নিঃশৰে ব্রজবিলাস আসিয়া কর্ণে 
অঙ্গুলি দিলেন, কৃষ্ণ বাঁশী রাখিতেছিলেন। 

ব্রজ! [ বশী ধরিয়া ] দাও_ধরেছি আর পাচ্ছ না। 

রুষ্ণ। [ সহ্ন্তে ] কি কর, ব্রজবিলাঁস ! বাঁশী আর বাজাব না। 

জ! হবে আর দিতে বাধ।কি ? ছেড়ে দাও-আমি বৃন্দাবনে 

নিয়ে যাহ । 

রুদ্ধ | ৭ বীশী রক্তক্োতে আজ পড়ে গেছ.ল অশুদ্ধ হয়ে গেছে; 

বন্দাবনে ও বাশী আর নিতে নাই। 

বজ। [বাশী ছাড়িক। দিয়া চমকিত হইয়।] যয বল কি? 

করেছ কি? বাশার জাত মেরে দিয়েছ? তুখি একেবারে বে-আকেলে ! 

তোমার সঙ্গে আর পেরে ওঠা গেণ না। এত বকি--এত তিরস্কার করি, 

একটু লঙ্জাগ নাই? মাথাটা আমন করেও থারাপ করে কেউ? ছিঃ! 
ছিঃ, একদম অধঃপাতে গেছ! 

কৃষ্চ। না-বীশাটা তুমি নিয়ে যাও । 
রঞ্জ। এ বীশী? এ বিশ্রী ঘিনিষে ধোয়। বাশী ম্পর্শ করব? 

পাগল নাকি? ্ 
॥ ৯ 



মদ । ] »গুন্পহী 

কন্। এক কাজ ক'রে নিয়ো _বীশীট। নিয়ে গিে বঙ্ষবানীদের 

'অশ্রুজলে ধুয়ে ফেলো, তা? হ'লেই শুদ্ধ হ'য়ে যাবে। 

ব্রজ। হা--তাঁর পর? বাঁজাবে কে? 

কৃষ্ণ । পারি ত আমিই গিয়ে বাঁজাব একদিন। " 

ব্রজ। পারি তকি? . তা” হলে নাও পারতে পার? 

কৃষ্ণ|। যেষুদ্ধ বেধেছে! বেঁচে থাকলে ত? 

ব্র। বীঁধাতে গেলে কেন? তোমার কি মাথাব্যথ। পড়েছিল ? 

কৌরবের৷ তোমার কোন্ পাঁক। ধানে মই দিয়েছিল--বল ত? 
কষ্। [হাঁসির] এখন9 তাই ভাবি, ব্রজবিলাস! এ যুদ্ধ 

বীধিয়ে যেন ভাল করি নাই। রক্তের আত দেখে বড়ই অশান্তি 

ধ'রে গেছে। 

বর । এইবার পথে এপ, টাদ। কেমন? আমার কগা এখন 

ফল্ল% তখন বলেছিলাম ন| যে, ও পব হুত্যাহত্যির ব্যাপার ভোমার 

ধাতে সইবে ন হুমি ও পারবে না। তুমি নন্দের ছুলাল-- তামার 

এ ডাকাতে ব্যবগ। পোষাবে কেন? তখন কি আমার কথা কিছুই 

শুনলে? লাফ দিয়ে গেলে সন্ধির ছলঞ্ দেখাতে ছ্ুষোধনের সভাতে। 

সেথানে তোমাকে বেধে ফেলেছিল আর কি! ভাগি গোড়া থেকে 
যাত্ণবগ্ঘ।টা শেখা ছিল, ঠনলে সেইদিনহ তোমার দক্া দেরেছিপ 

আরকি! 

কু । আর বেশিদিন ধুঞ্জ চালাচ্ছি নী-_-ভেঙে দোব। 

বর্গ । আর শ্রীপ্রই কেন, আজই দাও না। আমায় সঙ্গ চলে 

সঃ তোমাকে বুন্দাবনে নিঘ্ে যাই । দরিন-কতক সেখানে ননী-মাদন 

খাও মাথাটা ঠান্ডা হ'কৃ। শেষে দ্বারকায় ন! হয় চ'লে ষেয়ে।। 

কৃষ্ণ। বুন্দাবনে বোধ হয়, অ.র অংমার যাওয়া ঘুটুবে ৭, ব্রজাবলান!. 
৯৭ 

স-_৭ 
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ৃ | 
ব্রজ। এই যে একটু খ্সআগে বল্লে, হয় ত ঘৈতেও পারি? শ্লাবার 

মনের ভাব বদলে গেল? ছিঃ! তোমাঞ্জ একেবারে দফারফ। 

হ'য়ে গেছে। 

কষ । সেইজন্তই ত কৃদদাবনে আর ষেতে চাই না। মাকে 

দেখে আর তারা তৃপ্তি পাবে না। তারা আমাকে যে ভাবে চায়, সে 

ভাবই আমার বদলে গেছে । 

ব্র্জ। ও সব কথা আমি শুন্য না, আমি টেনে-হিচড়ে, 

নিয়ে যাঁব। 

কৃ । বীশী নিয়ে তুমিই আগে চলে যাও। 

ব্রজ। চাদ আমার আর কি ! দাও-_বাশীট! নিয়ে ন! হয় রাখ ছি। 

কেন না, ও মতলব-ভাজ। বীশী মুখে দিলেই তোমার মতলব বিগড়ে 

যায়। কিস্তৃতৃমি কখনই মনে ক'রো না, চাদ! যেআমি তোমাকে 

না নিয়ে একুলা চলে যাব। যেজন্ক জামি এই ডাকাতে দেশে 

রক্তারক্কির মধ্যেও দম আটকে পড়ে আছি । দাও, আগে বাশীটাই দাও 
[ হস্ত প্রসারণ ] 

কুষ্ণ। আর একবার বামী'বাজিয়ে নেবো না? 

ব্রজ। আর বাজায় না, ঈ।ও দেখি? 

রুষ্চ। নাও তবে। [ বাশী দিলেন] 

ব্রজ। [ বাশট। ঘুরাইয়া ফিরাইয়। দেখিতে লাগিলেন এ 
কৃষ্ণ । কি দেখছ? রঞ্চজের দাগ লেগে নাই। 

ব্রজ। দেখ.“ছ-নৃত্যু-রাগিণী বেজে বেজে বীশীর ছেঁদাগুলি নষ্ট 
হ'য়ে গেছে নাকি? 

কৃষ্ণ । যাও, ব্রজবিলাস! খুমাও গে। আর কেন--রান্ি এখন 

ঢের হয়েছে। 

৯৮” 



.. শুর্ম দৃহ |]. শপ্্লাহ্থী 

ব্রঞ্ু। তাযাচ্ছি। এখন তুমি এখান থেকে কবে রওন৷ দিচ্ছ, 

বল ত? 
কুষ্ণ। বল্! পরশু রাত্রতে তুমি এখানে এস__দেখ। পাবে। 

বু । দোখো--কথ! যেন ঠিক থাকে । শ্ার গীন্টরী-গুটুরী বেধে 

নিয়ে এসে।। কগাটি শুন্ব না, মাস্ব আর টাকি ধ'রে নিয়ে যাব। 

[ প্রস্থান। 

কুঞ্জ । সহঙ্জ-ভচভ্র প্রাণ এইরূপ গঙ্গাজলের মতই হয়। যাক-- 

গুপ্তচর এখনও ফিরে এলে। না । রানি অধিক হয়েছে, আর ' অপেক্ষা 

কর! যায় না। একবার ভদ্রার কাছে যেতে হবে। না-আজ থাক্ঃ 

কালই হবে। সে হয় ত এখনও আহতদের সেবা ক'রে ফিরেই আসে 

নি। [উর্ধে চাহিয়।] আকাশ! আজ তুমি বড়ই নির্মল! কিন্ত 

একদিন পরেও কি তোমায় এইরূপ দেখতে পাব? নারায়ণ ! রক্তশ্রোত 

কমাতে পার্লাম না । অজ্বন অলপ--উণাসীন ! একটা! মহা সঙ্ঘাত ভিন্ন 

অজ্জ্বনকে প্রজ্বলিত কর যাবে না । সে বড় ভীষণ-__বড় ভয়ঙ্কর_বড় 

শোচনীয় হ'য়ে হ্বাড়াবে। 

৬ [ প্রস্থান । 

৯৯ 



নমলস্ম হুস্য | 

কুরুক্ষেত্র শ্মশান । 

নৃত্যগীতসহ বিপদ ও ঝঞ্ধার প্রবেশ । 

উভয়ে ।__[ নৃত্যসহ ) 

দবন্বগীত। 

আমরা ঘোর বিপদ আর বঝঞ্ঝা। 

করি, শত্রুর সঙ্গে কাটাক1টি (ধরি) মুহ্ার সঙ্গে পাঞা। 

বিপদ ।-_ উত্তি বজের মত গর্জিজ, 

ঝঞ। ।-_ ছুটি উদ্বার মত তর্জিি, 

উভয়ে ।__ মোঁদের যখন যেট! মজ্জি 

করি, তখনি চায় মন য|; 

উভয়ে ।-- মোর', বাধাহ যুদ্ধ লড়াই, 

মোবা, রক্তের মধো গড়াহ। 

৭. মোদের আছে এ জোর বড়াই, 

আ।মর। বারের বুকে রক্তে কড়া চড়াই, 

করি তাদের নিয় ধেয়ে ধেয়ে 

মনের মত রণ যা ॥ 

[ প্রস্থান। 

১৪৬ 
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প্রথম দু খ্।' 

কৌরব-রাঙ্সভ। | 

দুর্য্যোধন, ছুঃশাসন, কর্ণ, জয়দ্রথ ও শকুনির প্রবেশ। 

দুর্য্ো। ভীম্মের এ প্নে আমাদের কিছুমাত্র দুঃখ কর্বার নাই। 
শকুনি। ঠিক বলেছ বাবা, একটুও না। ও কৃত্রিমের বোঝা যত 

ঠাক! হয়, ততই তাল। 

ুর্য্যো। [ শকুনির দিকে একবার চাহিলেন ] বারি পানের সময় 

পিতামহ কিরূপ আচরণ করলেন, দেখ লে সকলে? 

শকুনি। মর্তে যাচ্ছেন। তবুও আ্ুজ্জুনকে বাড়িয়ে যাওয়া চাই। 

অঞ্জনের সঙ্গে পূর্ব হতে পরামশ করা ন। থাকল কি অর্জন ও সময়ে 
বাণ মেরে ভোগবতীর জল এনে দিতে পারত? তুমি যে অমন স্বর্ণ 

ভৃঙ্গারে ক'রে স্ুবাসিত শীতল জল এনে দিলে, পেটা যেন একটা কত বড় 

অন্যায় কাজই ক'রে ফেল্লে। 

দর্য্যো। উপাঁধানের বেলাও তাই। 

শ্ুনি। আচ্ছা, এ সব কে বুঝতে পারে যে, অবলষ্থম না পেয়ে 

মাথাটা ঝুল্ছে, তখন উপাধান চাইলে, বাণিশের উপাধান না দিয়ে একটা 

তীর এনে মার মধ্যে বিধিয়ে দিতে হবে? নিতান্ত একটানা--আমি 

অরন্নেকদিন থেকেই জানি। ণঁ * 
$ 
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ছঃশী। মামা, যা বলেছ! আমি বন্ুপ্চিন থেকেই দাঁদ$কে ব'লে 
আম্ছি যে, গুঁকে বানপ্রন্থে পাঠিয়ে দাও । আঁগা-গোড়। আমাদের কাছে 
খুৎ-খু"ৎ কর! আর বক্তৃতা কর! । 

তুর্যো | দরশদিনে দশ সহত্র করে সৈষ্ঠনাশ--কম কথা | নয়! 

একেধারে কোন উপকার না হ'লে কি ছুর্যোৌধন তাঁকে আশয় দিয়েছিল? 
হঃশাসন ! এখনও তোমরা ছেলে মানুষ । 

ছুঃশা। [নিষ্স্বরে] আবার একজন ত আছেন, দেখুন_-তিনি আবার 
কয় হাজারের প্রতিজ্ঞা করেন । 

ছর্ষেয। [ হুঃশানকে ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া ] থাক্ । 

শকুনি। হূর্যোধন কি ন বুঝে-স্থঝে কিছু করছেন, যার মাথাট। 

এতবড় একট! সমুদ্রের মত চিন্। নিয়ে নাঁড়াশ্চাড়া কর্ছে ! যা! কর্ছেন-_ 

ঠিকই কর্ছেন। 
ছধ্যো।। [শকুনির দিকে ঈষৎ চাহিয়া দেখলেন] জাহৃবীর অভিশাপটা 

বোধ হয়, পার্থ শুন্তে পাঁয় নি? 

ছুঃশা1। তখন কৃষ্ণ যে শীখ,বাজিরে সব গোলমাল ক'রে দিলে, ভারি 

ধূর্ত কিন্তু। | 

তুর্ষেযা। তেমনি আবার ঝাজনীতিক কিন্তু। 

ছুঃশা। দাদার ত কথাটা ঠিক আমি বুঝতে পারি না । দেখেছি অনেক 

সম্ধেই দাদা কৃষ্ণকে রাজনীতিক বলে প্রশংসা করেন। কিন্তু যার জন্ম 

কাট্ল-_বৃন্দাবনে গরু চরাতে চরাতে, সে ছু্দিন দ্বারকাঁয় গিয়ে মস্ত একটা! 
রাজনাতিক হ'য়ে দাড়াল? রাজনীতিক বল্তে হয় ত মামাকে 'বল্তে 

হয়, যার তিনখানি পাষ্টিতে অমন একটা! ব্রহ্মা জোড়া ব্যাপার ঘটে 

গেল । & ৫ 

শকুনি। লে আঁর এমনকি, বাবা? তোমাদের জন্তই সারা জীবন 
| পু ১০২, 
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পাষ্টি ষ'খান। নিয়ে সাধন! করেছি, নিজের-সুখ-ন্থাচ্ছন্দোর দিকে চাই নি। 

কিসে ছৃর্যোধন তোমাদের কর ভাইকে নিয়ে স্্থে কাটাতে পারেন, মেই 

ছিল কেবল আমার জীবনের লক্ষ্য । 

&য়। এ কথা ঠিক । গান্ধাররাজ যেমন নিঃস্বার্থভাবে মহারাজের 

উপকার করছেন, এরূপ আর কয়জনে পারে বল? 

ছর্যে। |. জহদ্রথের প্রতি কো পদৃষ্টিতে চাহিরা স্বগত ] সুখ জয়রথ ! 

শকুনির স্তাবক ভয়েছ ? , 

শকুন। কিছুহ করি নাই--কিছুই করি নাই। যা মনে হয়া 

ইচ্ছ। হয়, ত। যদি কাজে দেখিরে উঠতে পার্ভাম, তা" হলেন 

তুর্যো]। ত।' হ'লে এই-[ বলিয়। সক্রোধে একলন্ফে সহন। শকুনির 

বক্ষে পড়িলেন, শকুনি চিৎ হইয়া! পড়িয্ণা গেল, ছুর্যযোধন ছুপিকা দেখাইয়া] 

তা" হ'লে এই-রে ধূর্ত! [শকুনির বঙ্গে ছুরিকা বিদ্ধ করিতে ইিগ্কাত ও 

তৎক্ষণ।ৎ সকলে “করেন কি” “করেন কি” বলিয়া ুধ্যোধনকে পরিলেন ] 

দুঃশ|। কি সব্বনাশ। কি সব্বনাশ করছ, দাদ? [ ছুরি সহ হস্ত 

চাপিয। ধরিলেন ] 

তৎক্ষণাৎ দ্রোণাচাধ্যের প্রবেশ । 

ছোণ। একি! মহারাজ দুর্য্যোধন ! তুমি ত এত অধৈধ্য নও? 

দুর্ষ্ো। [ ক্রোধ সম্বরণ করিয়া ] ভুল ক'রে ফেলেছি মাতুল! 

আমাকে ক্ষমা করুন। [ শকুনির হাত ধরিয়া তুলিলেন ] 

শকুন। [ সর্ববা ঝাড়িতে ঝাড়িতে ] কি হয়েছে, বাবা? সহসা 

মস্তিষ্কের অবস্থাটা কেমন হ'য়ে উঠেছিল। তা হবে না? কেবল চিস্ত।-_ 
কেবল চিন্তা! রাত্রে ঘুম নাই-দিনে আহার নাই! ছংশাসন! 
দর্য্যোধনেন মুস্তুকে শীতল প্রলেপ -প্রদান কর, আমি বাতাস কর্ছি। 

[বাজন করিতে উদ্ধত ] 
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ছুরধো। থাক্ মাতৃল, আর কাজ নাই-হুষ্ঠ তয়েছি। 
শকুনি। ত' হ'লেই বাঁচি। [জনাস্তিকে জফুদথের পৃষ্ঠ টিপিয়৷ দিলেন? 

ও জয়দ্্রথ চাহিয়া ঈষৎ তাসিলেন ] 

তুর্ধে1। আসুন আচার্য্য! আমি বড়ই অন্তায় ক'রে ফের্সেছি। 
সহসা কেন এমন উত্তেজনা এসে উপস্থিত হ'ল, বুঝতে পারি নি। 

শকুনি।' [স্বগত ] বুঝতৈ তুমিও পেরেছ, আমিও পেরেছি । 

মনের যে গুপ্ত তাঁবটাকে এতদিন পুষে রেগেছিলে, আজ সহসা সেটা' 

অসতর্ক দ্বার পেয়ে প্রকাশ্যে এমে পড়েছিল । 

হ্যা। [ করপুটে ] মারল! বলুন-শ্মামাকে ক্ষমা করেছেন ? 

নতৃবা আম মনের গ্লানি দূর করতে পার্ব না। 

শকুনি। ছিঃ বাবা! এখনও তুমি ইসমমান্ত ব্যাপারটাকে মনে 

কারে রেছেছে 2 '[স্বগত ] ছর্যোধন ! বাহাছুপী তোমার এইখানে, 

যে, এত বড় একটা উত্তেজনাকে তৎক্ষণাৎই আয়ত্তে এনে ফেল্তে পার। 

জয় । আমি ভাবলাম--একি হল? কেন এমন হল? নির্বাকৃ- 

বিশ্ময়ে অনাক্ হ'য়ে থাক্লাম। 
দুঃশা । মাযার উঞ্চর ত দাদাকে কখন এক্প ভাব প্রকাশ করতে 

দেখি নি। 

শকুনি। [ম্বগত ] কেউ দেখে না, আমি কিন্ত দেখি। 

দুর্ষেযা। কি লজ্জা! কিগপ্লাণি! কি ক্ষোভ! ইচ্ছ1। হচ্ছে. 

পৃথিবী ছুই ভাগ হয়ে যাক, আমি তার মধ্যে চলে যাই । 
শকুনি। [স্থগত] তথাপি ই চিংঅ চক্ষু ছুটি এখন কিন্কু জ্বল্ছে।, 

দুর্যো। ছিঃ! লোকে শ্তন্লে বল্বে কি? বিপক্ষে শুন্লে গে 

আমাকে নিতাত্তই বিক্কৃতমন্তিদ্ক মনে কর্বে। এত বড় একট] অন্তায় করে 
ফেলেছি, যা গাগুবদের প্রশ্বদ্ধেও ঝখন পারি নাই । ' 
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টম দশ্ত। ] ভনঞ্জলহা 

শকুনি। কেন “অমন কর্ছ, হুর্য্যৌধন ? সময়ের দোষে অমন কত কি 

হ'য়ে থাকে, আর হয় ত কতকি হ'তে পারে। [স্বগত)] এবার 

সতর্ক আছি । ৃ 

(্রোণ। যেতে দাও ও সব কথা। আমাকে আহ্বান করেছ, মহারাজ ? 

ছুর্যো । হা, আচার্য! আপনাকে প্রত্যুষেই সেনাপতিত্ব গ্রহণ 

কর্তে হবে। রর 

দ্রোণ। কেন, কর্ণকেই তস্থির করেছ, শুন্লাম। 
দুঃশা। স্থির তাই হয়েছিল, সকলের ইচ্ছাও ছিল তাই, হ'তে! 9 ভাল 

তাই ; কিন্তু 

দ্বোণ। বেশ ত,যা সকলের ইচ্ছা, তাই ত করা তোমার উচিত 

ছিল. মহারাজ! 

জয়। আপনি সকলের আচার্য, বিশেষতঃ বৃদ্ধ। কাজেই আপনাকেই 

বর্তমানে সেনাপতি স্থির করা হয়েছে । 

দ্রোণ। সকলের আচার্যা, জার বৃদ্ধ ব'লেই যদি একমাত্র কারণ স্থির 

করা শ"য় থাকে, তা" হ'লে আমি অন্নানবদনে_-প্রশাস্তচিন্তে মে সৈশ্ঠ'পত্য 

পদ পরিত্যাগ কুর্তে প্রস্থত আছি. কর্ণকেই সেনাশতি করা হ'ক্। 

জয়। কারণ-_-এ এক ভিন্ন মার কি থাকতে পারে বলুন? 

£শ)। নিশ্য়্ । সহাসতাতই ত আর আপনি এখন মহাবীর কর্ণ 

অপেক্ষা ঝড় ৰীর হ'তে পারেন না। | 

দ্রোণ। মহারাজ ছুর্য্যোধন ! আমাকে মেনাপতি পদ দিতে আহ্বান করেছ 

ন৷ মুর্খদের বাঙ্গ-সমালোচনা শুনিয়ে অপমানিত ক্র্তে আহ্বান করেছ ? 
দুঃশা। এ আর ব্যঙ্গ করা কি হ'ল? যা সভা--তাই বলা হয়েছে ১ 

জয়। অবঠাট্ট আপনি একদিন এক জন খুবই বীর ছিক্োন। 

হুশা। তা বলে আমাদের অঙ্পপতির মত নয় * 
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শকুনি। বয়ন ত আর কম্ছে না। 

দ্রোণ। একি! যার যা খুসী, তাই বল্ছে ; অথচ মহারাজ একে- 

বারেই নীরব। ৰ 

হা্্যা। ও সব কথায় কান দেবার কি প্রয়োজন? আপনি কাকার 

যুদ্ধে সেনাপতি, তাই জেনে রাঁখুন। 

ড্রেণ। না, মগারাজ ! যেখানে আমার পারদশিতা সম্বন্ধে অনেকেরই 

মনে নংশয় উপস্থিত, সেখানে আমাকে তোমার সেনাপতি করা কখনই 

উচিত নয়। 

হূর্যে]। উঠিত-অন্ুচিত বোঝাট। কি "মামার উপর নিঙর করে 

না? থাকৃ-আচাধ্য! এন আমার |জজ্ঞান্ত- আপনি কয়াদনে: 

পাগুবদের উচ্ছেদ সাধন করতে পাববেন ? 

দ্রেণ। ধর্দে তজ্ছুনশূন্য হ'য়ে পাগুবেরা যুদ্ধ করে, তা' হ'লে সে 

প্রতিজ্ঞা করাত পারি। 

৪যে)া। তঙ্জঞুনশৃন্ত ন। হ+য়ে যুদ্ধ কর্লে? 

ঘ্বোণ। তা? হ'লে পাওবদের উচ্ছেদ সাধন একেবারেই অসম্ভব । 

[ হর্ষেযোধন ভিন্ন সকলেই হাসিয়া উঠিক্গেন ] 

দুর্ষে]া। অঙ্ঞুন ত আপনারই শিষ্য? 

ড্রেণ। সেহজগুই তার বঙবীর্ধয রণ-কৌশল ধিশেষরূপেই বিদ্িত 
আছি' নারাজ! তার পর 'অঙ্জুন স্বর্গে গিয়ে অন্ত্র-কৌশল শিক্ষা করেছে। 

তার পর তার সঙ্গে সারথি বরং যছুপতি শ্রীকৃষ্ণ থাকলে, ব্রহ্ধাণ্ডে এমন 

কোন বীর নাহ, যে অজ্ছ'নকে পরাজয় কর্তে পারে। 
[ ছর্ধেযাধন ভিন্ন সকলে কর্ণের দিকে চাছিলেন ] 

কর্ণ। ব্রন্ধাণ্ডে যদি আর: কেউ না থাকে, তা” হ'লে আমিই আছি। 

মামি কষ সহ অর্জুন-ক নিশ্চনহ পরাঞ্জিত কর্তে পারি। 
॥ ঃ ১৩৬ 



টম দত]. সনগ্ল্রঞ্থী 

দশা । [ কর্গের ধনু হস্ত দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া ] এ ধনু অঙ্জুরনের 

গাণীবের চেয়ে অনেক ভাল। 
প্রোণ। রাঁধেয়! তুমি কৃষ্ণ সহ অজ্ছ নকে নিশ্চয়ই পরাঞ্জয় কর্তে 

পারঃ কথাট] বল্বার সময় একটু চিন্তা ক'রেও দেখলে না? তুমি 

কষ সহ অঙ্ঞুনকে কথনও রণক্ষেত্রে দেখেছ ? 

কর্ণ। প্রতিদিনই দেখে থাকি । 
ত্রাণ । এক তুমি ভিন্ন এ কথ জগতের মধ্যে অগ্যাপি কেউ ব'লে 

যেতে পারেন নাই। ্বয়ং ভীম্মদেবও বল্তে পারেন নাই । তবে তোমার 
মত মূর্ের মুখে কিছুই অসম্ভব নয়। 

কর্ণ। বৃদ্ধের এই যথেচ্ছাঁচার ভাষা, তীর প্রিয় শিষ্যের! ঈাড়িয়ে শুনতে 

পারে, কিন্তু 'অঙ্গপতি কর্ণ তা শুন্তে নিতান্তই অনিচ্ছুক। 

দুঃশা। মুর্খ বলাটা আনাধ্যের কিন্তু খুবই অন্যায় হয়েছে। 
দ্রোণ। দ্রোণাচার্ধ্য ব্রাহ্মণ, সে কখন যিথ্য। বলে নি, এ কথাটাও যেন 

পকলের মনে থাকে । 

কণণ। দ্রোণাচাধ্য-ব্রাহ্মণ ? 

দ্রোণ। . সে কথ সুতপৃত্র ন। জান্ত পারে»। 
কর্ণ। স্তপুত্র এ কথা বেশ জানে যে, রণচচ্ঠা কখন ব্রাহ্মণের ধর্ম নয়। 

ব্রাহ্মণ কখন পরের দ্বারস্থ হ'য়ে দাসত্বের বিনিময়ে জীবন বিক্রুয় করে না। 
দ্রোণ। তবুও প্রোণাচাধ্য ব্রাহ্মণ । দ্রোগাচাধ্য রণচষ্জজা করে সত্য-_ 

গুরু হিসাবে ভ্রোণাচার্য্য ক্ষত্রিয়জন্নে জীবিক] পালন করে সত্য, তথাপি 
ভরগ্কাজ-পুব্র দ্রোণাচার্য ব্রাহ্মণ, এ কথ অস্পৃশ্ত সুতগুত্র না জান্লেও 

জগতের সকলেই জানে। 

কর্ণ। এরুপ ব্রাহ্মণত্বের মিথ্যা নপৃর্ধা, ক্ত্িয়-দাস দ্রোপাচাখে)ই সম্তব। 
' ড্রোণ। মহারাজ দুর্ষেযাধন ! 
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হর্যো। আপনারা এ কি কর্ছেন বলুন ত?,. আত্মকলহে্ কি 

এই সময়? | 

ছুঃখা । আর সথ। কর্ণও ত গুকে এমন কিছু কথা বলেন নি, সত্যই 

কি আচার্য ব্রাহ্মণত্ব অক্ষুপ্ন রাখ তে পেরেছেন ? | 

দ্রোণ। তবুও উচ্চকণ্ঠে বল্ব_-দ্রোণাচার্ধ। ব্রাহ্মণ । এ ব্রাঙ্মণ কখন 
মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে নি+-এ ব্রঃঙ্গণ কখন অন্তায় যুদ্ধ করে নি-_এ 

ব্রাহ্মণ কখন সুতপুত্রকে শক্সশিক্ষ দিতে যায় নি। রণচর্চা এবং দাসত্বের 

জন্য যে পাপ, সে পাপ এই ত্রাঙ্গণ, কঠোর তপন্ত] ছারা ক্ষয় ক'রে 

ফেলেছে । তাঁই আজ দ্রোগাচার্ধ ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কার ক'রে নীচমনা শ্ৃত- 
পুত্র কর্ণের কণ-পীড়া৷ উৎপাদন কর্ছে । 

কর্ণ । আর যে ব্রাঙ্ষণ অন্র্দাতা পালছ্িত'র অন্নধ্বংস ক'রেও তার 

বিপক্ষের পর প্রাণ মন ঢেলে দিতে পারে, যে ব্রাহ্মণ শিক্ষাক্ষেত্রে শিষ্য 

মধ্যে পর্ষপাত দেখিয়ে শিক্ষাদান কর্তে পারে, যে ব্রাহ্মণ__-এইমাত্র এই 

সভামধ্যে দাড়িয়ে বিপঙ্গের বুথ স্থৃতিবাদ কীর্তন করতে পারে, সে যদি 

উচ্চকণ্ে ব্রাহ্মণত্ত্েরে গর্ব কৰ্তে পারে, ত" হ'লে ব্রাহ্মণের নিতান্তই 

ভধঃপতন হয়েছে ব'লে স্ট্কার ক'ুতে হবে। কি আশ্চর্য্য ! অজ্জুন আজ 

জগতের জের হ'য়ে উঠল! হীনবীধ্য নপুংদককেও আজ অদ্বিতীয় বার 

ব'লে স্বীকার করতে হবে ! বি এমন শোচনীয় অবস্থা কি 

উপস্থিত হয়েছে? 

দোণ। অজ্জন হীনবীর্ধয ' নপুংদক কি নাঃ সে পরীক্ষা ত উত্তর 

গোগুহেই একদিন বিশেষ ভাবেই হয়ে গেছে ! সেদিন ত সেই যুদ্ধে এই, 
, কৌরব-মগুলী সকলেই বর্তমান ছিল । সেদিন ত পার্থ নিজেই রথী নিজেই, 

সার হ'য়ে ভীন্ম-রক্ষিত কৌরন দলকে 'দস্মিত করেছিল। সেদিন হ্েএই 

নপুংসক পার্থ ই মহবীর কর্ণকে সম্মেহন-অস্ত্রে জড় ক'রে রেখেছিল: ' 
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বলি-সেদিন 'ঈ মুহাবীরের বীরত্ব কোথায় ছিল? সেদিন এ মাবীরের 

অজ্জুন-পরাজয়ের শাণিত শায়ক কোথায় অন্তপ্ধান করেছিল? দেদিন এ 

কুর্য্যোধনের একমাত্র দক্ষিণ হস্ত ধনুদ্ধীরের কৌরব-রঙ্গীকারিণী মহাশক্তি 

কার তেজে__কার বীর্ষে”_কার শৌর্ষে নিব্বিষ ভঙ্গের মত নিশ্তেজ ভয়ে 
পড়েছিল? সে কয়দিনের কথা? এখনও ত সেই সব অন্ত্রক্ষত কৌরব- 
অঙ্গ হ'তে শু হয়ে যায়নি? এখনও তসে লজ্জা দ্বণ- অপমান, 

জগদ্রণাপী কলঙ্ছের চিহ্ন কৌরবের নিলজ্জ মুখ থেকে বিলুপ্ত হঘ নাহ ? 

দুঃশা। দাদা! আচাষের বড়ই ভতিরিক্ হয়ে বাচ্ছে। ওর 

বোঁপ হয় ইচ্ছা নর যে) পাগুব-বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। 

দোণ। সত্যই তাই । জাম কখনই পাঁগুব-বিরুদ্ধে অন্ত্র ধারণ 

কর্তে ইচ্ছা করি নাই। কেবল এই পাপান্ন গ্রহণের জন্তই অনিচ্ছা 

সত্বে৪ এই পাপ-পক্ষ অবলম্বন কর্তে হয়েছে । মনে করেছ, 

সে পাপের প্রায়শ্িন্ত কর্ব-_ জজ্জুনের তাক্ষ শরে, ন্থবা যুদ্ধান্তে 
তুষানল জেলে । মশ্ডারাজ হছ্র্য্যোধন! আমি তোমীকে আস্তাপক 

মনের ভাব জানাচ্ছি-_-আমার এ যুদ্ধে ব্রতী হতে াতলমান্রও ইচ্ছ। নাই। 

আমাকে তুমি দাসত্বের খণ হ'তে মুদাও, অশ্রম কুরুক্ষেত্র ছেড়ে, বনে 

গিয়ে আমার এই পাপ-সংসর্গজনি৩ মহাপাপের গ্রারশ্চিন্ত করি গে। 

তুধ্যো। আপনাদের এই অনর্থক কহ আমি নিবিষ্ট মনে এতক্ষণ 

বদে বসে সবই শুন্ছি। আপনার এরূপ কলহ উথাপনের কারণও 
আমি বেশ বুঝতে পেরেছি । কিন্তু যাক্_-সে কথা আঁমি ব'৩ কব্তে 

চাই,না। তবে আপনাকে আমি এইমাত্র বল্তে পারি--আপনি 

ধন্মানুসারে শ্তায়দ্ত ভাবে আবার পক্ষতুক্ত হয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য। 
'আপনাকে বুদ্ধ করতেই হবে । | 

, দ্রোণ। বাধ্য বলেই এই গ্লানিকর বাক্যঞ্জেলে বিদ্ধ হঃয়ে সহ 
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কর্ছি। কিন্তু তোমাকে - আমি এইমাত্র বল্তে পারি, আমি এ? যুদ্ধে 
কখনই জয়ী হ'তে পার্ব না। এজ্জুনলহ পাগুনঞ্জের আম কিছুতেই 
পরাজয় করতে পার্ব না, এতে বন্দি তোমার কেম আপত্তি না থাকে 

বল_ মামি যুদ্ধে প্রস্থত হচ্ছি। ৫ 

ছুঃশ।। তবে কি যুদ্ধে যাবেন. একট! অভিনয় দেখাতে ? 

জয়। যদি প্রাণ (দিয়েই যুদ্ধ " কেন, তা” হ'লে? 

দ্রোণ। চুপ কর, মুর্খ ! 

শকুশি। দেখজ-_চ.ট আছেন, তবুও কেন তোমরা 

তুঃশা। অন্তায় বলাটা কি হয়েছে? 

প্রোণ। মহারাজ! উত্তর দাও, অধিকক্ষণ আমি আর এখানে, 
অপেক্ষা করুব না। 

ছু্যযো। উত্তর দিচ্ছি। সখা! 

কর্ণ। আমাকে ব্দায় দাও, মহারাজ ! আমি এ বৃদ্ধের এই সক 

গহিত উক্তি সা কর্তে পার্ছি না। মাত্র তোমার কোণ অনিষ্ট হয়, 

এই আশঙ্কায় বহু কষ্টে ধৈর্ধ্যকে ধয়ে আছি ; নতুবা কর্ণের তীক্ষ শায়ক 
এতক্ষণ এ অন্তঃসারশূন্য, দাস্তিক' বৃদ্ধের বাক্যোত্তর দিতে নিরস্ত থাকৃত 

না। কর্ণ কখন কারও এরূপ ম্পর্ধা--কারও এরূপ গর্ব নিঃশবে সহ 

কর্তে শিক্ষা করে নাই । 

দ্রোখ। এই অস্তঃসারশূন্তয বৃদ্ধের শক্তি দেখবার ইচ্ছ৷ থাকে ত» 
মহারাজ ! সম্মতি দাও-_আমি একবার এ সৃতপুত্র রাধেয়কে দেখিয়ে 

দিই যে, ড্রোণাচার্যা এখনও অস্ত্র ধরৃতে সমর্থ কি-ন7 দ্র চার্য্য এখনও 

পরগুরামের কপট শিষ্বকে একটি ষ্লাত্র শরে মৃত্যুর আলয় দেখিয়ে দিতে 

পারে কি না) এই বৃষধ--স্থবিরাঁচঅর্র দেহে এখনও এ নীচ 
€তোষামোদপটু-দ্বাস্তিক অধমকে শীঁয়িত কর্বার শক্তি আছে কি না 
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কণু। সাবধান, হীনবী্ধ্য! অসংঘত রলনাকে সবিশেষ সংযত ক'রে 
ধনুর্বাণ নিয়ে দাড়াও, আজ জগতের একটা মহাভূল ভেঙে দিই। সখা? 

ক্ষণেক অপেক্ষা কর-_নিতান্ত অসহ্য হ'য়ে উঠেছে ; পেরে উঠলাম না। 

আজ ও বাচাল কুৎসিতভাষী বৃদ্ধকে সমুচিত শিক্ষা দিলে' তোমার যে ক্ষতি 

হবে, আমি দৃঁঢ়কঞ্ঠে বল্ছি-_সে ক্ষতি আমি পণ ক'রে দেবে।' দ্রোণা- 

চার্ষের পরিবর্তে আমিই সেশাপতি হ'য়ে একদিনেই পাগুবকুল নিম্থুল 

ক'রে দেবো । এতদূর ওদ্ধত্য-_এতদুর ব্রাহ্গণত্ব গব্ব? এতদূর নীঢত। 

প্রদর্শন? আজ জগতের লোক দেখুক্--কণ্ণ তার বাকা অক্ষরে অক্ষরে 

প্রতিপালন করে কি না; আজ ব্রহ্মাণ্ড বিম্মিত নেত্রে চেয়ে দেখুক্-_ 

রামশিষ্য কর্ণ কেমন ক'রে আচার্যণাভমানী দ্রোণের অন্তিত্ব পৃথিবী 

হ'তে মুছে ফেলে দেয়। 

দ্রবোণ। তাই হ'কৃু তবে। মহারাজ! আর তোমার সম্মতির 

অপেক্গ। করতে পারলাম না। আর তবে, নরাধম! 

[ছুই জনে ছই দিকে ধনুঃশর ধরিলেন, শকুনি ও জয়রথ 

কানাকানি করিয়। হাস্ত করিতে লাগিলেন ] 

দুর্য্যো। করেন কি--করেন কি,৯ আচার] [ উভয়ের মধান্তলে 

গিরা দাড়াইলেন ] 
সহসা বিবেকের প্রবেশ । 

বিবেক ।-_ 
গান। 

এবার ঘরের ভেতর আগুন জ্বলেছে। 

যত পাপের আগুন, জ'লে দ্বিগুণ, ওই কৌরব-্গুদহ ধরেছে ॥ 

ছ।ই চাপা যে আগুন ছিল এতদিন, 

অন্তরালে ধিকি ধিকি বাঁড়ছিল দিন দিন, 

»* আজ বিষম ঝড়ে, ' হুহুক'রে 
খ্ 

ভীষণ ভাবে আলে উঠেছ ॥ 
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শনগ্ল্পহী রর [৩য় অন্ধ, . 

হুর্যো। কে ওটা, হুঃশাসন? ৰ র 

ছঃশা। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ধু চারিদিকে চাহিতে 

লাগিলেন ] 

বিবেক ।-_ [ গীতাবশেষ ] 

দেখবে কি বল, চক্ষু কি আর আছে, 

সে চক্ষু তোদের অনেক দিন অন্ধ হ'য়ে গেছে, 

সে বিবেক-ুদ্ধি সব ছেড়েছে, 

তাহ ছুষ্টবুদ্ধি চেপেছে | 1 

| | [ প্রস্থান। 

শকুনি। বলেইছি ত সে্ছিন, বাবা! ওট। একট! প্রীকৃষ্ণের কুট 

চাল্; [ স্গত ] কিন্তুকৈ? এ সময়ে আমার প্রেয়দী কৈ? 

হাস্তমুখে কুমতির প্রবেশ । 
কুমতি ।-- 

গান। 

ওট! বৃথাই ব'কে মরে ॥ 

কেউ (শানে না ওর কথা, এই কৌরবের ঘরে ॥ 

শকুনি। [ স্বগত ] ঠিক এসেছ, ন্দরি! তুমিই ভরসা, কুমতি | 
কুমতি।__ | গীতাংশ ] 

আমি আছি, আমায় লবাই করে যে গো ভক্তি। 

1২ ত সদাই বাড়িয়ে তুল ছি এই কৌর.বর শক, 

ভয় ক'তরা-না--ভয় খেয়ো না, মিথ্য। কলহের তরে ॥ 

ুর্য্যো। কে এ নারী? 
দুঃশা। আমাদের দিকেই ধল্ছে। | স্বগত ] কিন্ত কি ব্িগ্রী 

চেহারা! রঃ 
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মন! দুশ্য। ]. হনগ্লী 

কুষ্ততি ।-_- [ গীতাংশ ] 

যে দিন থেকে যতুগৃহে করলে অগ্নি :যাগ, 

ভার আগে থেকেই আমি এসে দিয়েছি ত যোগ, 

তবু চিন্তে নার হায় কি কর্ম:ভাগ, 

আমি আছি সবার অন্তরে & 

ছুঃশা। বেশ! বেশ বলছে ত? 

কুম্তি।_ [ গীতাবশেষ ] 
আমি যার আদরে আদরিণী, তারি প্রেমে বাধা, 

আমি চরিয়ে বেড়।ই কুরুকুলে অনেক গুলি গ।ধা, 

আমি সাঁধা-লক্ষ্মী, ঠেলে! ন! পায়, আমার রেখে৷ আদর ক'রে॥ 

[ প্রস্থান। 

ছুর্যো।। কি মামা, এ সব? [ বিরক্তি-দৃষ্টিতে চাহিলেন ] 

শকুনি। আমাঁদেরই-__ আমাদেরই | 

হঃশা।। গাধা ব'লে গেল কাদের? | 

শকুনি। যাদের ব'লে গেল তাদের। আমাদের তাতে কি? 

/চূর্য্যো। যত উৎপাত ! 
এ ফ্রোণ। মহারাজ ! আমি নিরস্ত ইলাম। »আমিই কল্য সেনাপতি 

হয়ে যুদ্ধে গমন কর্ব। আমি শিবিরে চল্লাম। 

[প্রস্থান 

কর্ণ। সখা! আমাদের কলহ ভেঙে গেছে চিন্তা ক'রো না। 

'আচার্ধ)যকেই কল্য সেনাপতিত্বে বরণ ক'রো৷ ; আমি আসি। 

, [ প্রস্থান । 

ছুষ/।। [ চিন্তীযুক্ত হইয়! স্বগত ] কারণ কি? সহসা এমন ঝড় 

উঠেই থেমে যাবার, কারণ কি? কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? কর্ণ ও কি 

কেবি গুপ্ত উদ্দেশ্য নিয়ে আছে নাকি? সহস! ঞ্রমন অনন-শিখা ছুটি 

৯৯৩ 
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মাঃ 

শপ্ত-ী' [৩য় অঙ্ক;, 

নির্বাপিত হওয়ায় যে, মনে একটা সংশয়ের পর্বতন্ভার চাপিয়ে "দিয়ে 
গেল। এর মধ্যে ধূর্ত শকুনির কোন ইঙ্গিত আছে নাক? কর্ণের9 কি 

আমার বিপক্ষে দাড়ান সম্ভব? সে যে অঙ্জুন-বিদ্বেধী। [ ক্ষণেক চিন্তার, 

পর] তবে কি?' না__বোঝা যাচ্ছে না। বড়ই জটিল! বড়ই ঢরহ! 
দর্ধ্যোাধনের কুট-কৌশলকে এতদিনে কি তবে শকুনি ছাপিয়ে উঠল? 
অনেক আগে ধূর্তকে নিঃশেষ করা, উচিত ছিল দেখছি! আচ্ছা 
দেখি, মামিও দুর্ষে৷াধন__তুমিও শকুনি! 

শকুশি। [ন্বগত ] হ্র্ষে]াধনের হিংআ চক্ষু আবার জ'লে উঠেছে ! 

এতক্ষণ তা' লে মামার সন্বন্ধেই চিন্তা কর্ছিগ্প! অর ক'দিন? কাল 

প্রোণ, তার পরেই হয় কর্ণ নয় জয়দ্রথ। 

দুঃশা। তা? হ'লে কি আচার্যকেই সেনাপতি করা হবে, দাদা? 

কিন্ত গর গতিক ততভাল বলে বোধ হচ্ছে না। 

ুর্য্ো। ভঃশাসন! তোমার ছেলেমান্ুধী এখনও দূর হ'ল না? 

ড্রোণাচাধ্য একজন যবার্থই বীন্দ। পাগবদের পক্ষে মন থাকলে; 

যুদ্ধগ্ষেত্রে শিথিল হস্ডে অস্ত্র ধর্বেন না, এ খিশ্বাম আমার যথেষ্টই আছে) 

দ্রোণাচাধ্য ব্রাহ্গণ-_কখন মিথাকণা ঝুলে না। 

ঢুঃশ।| তজ্জনশূন্ত মা হ'লে ৩ পাগবদের কিছুই কর্তে পার্বেন 

না) নিজেই ব'লে গেলেন। 

দুর্য্য]ো। আর কিছু না হ'লেও ভীম্মের মত পাগুবদের কতকগুলি 

সৈন্তক্ষয় হবে ত? ভার পর কর্ণ আছে। যান মাতুল, আপনি 

বিশ্রাম করুন গে। ্ ৰ 

শকুনি। যাচ্ছি। বাবা! তুমি বিশ্রাম কর গে, রাত্রি বোধ হয় 

তৃতীয় গ্রহর অতীত! [ যাইতে যাইতে স্বগত ] আজ কার মত প্রাপুটচ 
বেঁচে গেল ত? ্ রি র 
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১মপৃষ্ঠ। ] নগুঞ্হী 

ছর্ষে)। মাতুন! 

শকুনি। [ফিরিয়া -স্বগত ] বার কেন, রে বাঝ। [ প্রকাশ্যে ] 

কি, বাবা? 

ছুর্য্যে | আপনণি-_ন।, কাঁজ নাই; যান্। - ছি 

৯... : শা . [ শকুনির প্রস্থান । 

সিন্ধুরাজ জয়রথ! মাতুলের শিবিরে প্রবেশ আপনার নিষেধ রইল । 

কথন যেন যাবেন নং । | 

জয়। কারণ? 

ছুষ্যো । শোন্বার দরকার নাই, যাবেন না-_-এই যথেষ্ট । আনে 
রাখ বেন। আমার গুপ্তচর সর্বদাই আপনাকে প্রহর] দেবে। 

জয়। মনারাঞ্জ কি প্রকারান্তরে আমাকে বন্দী করছেন? 
দু্যো। মাতুলের শিবিরে যেতে নিষেধ করলে যদি বন্দী করা তয়, 

তবে তাই। 

জয়। বেশ-যাব না। 

দুধ্যো।। ছুঃখিত হলেন বটে, কিন্তু কেন নিষেধ কর্ছি, আপনি সেট 

নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। ভানা উচিত-_ছূর্যেধন অতটুকু খোভ না 

রাখতে পারলে তার এই সাগ্রাজ্য চালানই অসম্ভব হয়ে দাড়াত। 

আপনি জামার পরমাঁ্মীয়_ ভগ্নীপতি ; আশ্চর্যের বিষয় যে, আপনাকেও 

আমি বিশ্বাম করতে পারি না। বলুন ত, এটা কতদুর ছুঃখের 

বিষয়! [ জয়দ্রথ নতমুখে রহিলেন 3 ছুঃশাসন! লক্ষণকে ত সত্থাদ 

দিয়েছি । এখনও সে আস্ছে ন| কেন? 

দুঃখ । ছেলে মানুষ, হয় ও ঘুমিয়ে পড়েছে । 

র্য্যো। তৃবুও তাকে চাই আমি. 
' ছুঃশা। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। না_এ যেকুম্পার আস্ছে। 

$ 
১১৫ টি 



গুক্পহী 

লক্ষণ । 

ছুর্যো]। 

লক্ষণ । 

হুর্যো]। 

লক্ষণ | 

দুর্য্যো | 

লক্ষমণ। 

হর্য্ো | 

লক্ষণ । 

'. ৩য় অঙ্ক 1 

ধীরে ধীরে লক্ষমণের প্রবেশ? রঃ 

বাবা! ডেকেছেন? | 

এন । অনেকক্ষণ হ'য়ে গেল, এত বিলগ্ঘ করলে কেন? 

আজ ও শিবির থেকে-_ 

কোন্ শিবির থেকে? [তীব্র দৃষ্টিতে চাহিলেন ] 
অভিদের শিবির থেকে অভি আর ভরা মা এসেছিলেন। 

কেন? 

ঠাকু'মাকে ভদ্র মা গীতা শোনাতে । 

সেকি! 

ঠাকু'ম। আর মামি তাই শুন্ছিলাম। তারা চলে গেলেন, 

তার পর শামি এলাম। 

ছুধ্যে। । [ক্রোধ ও বিরক্তির নহিত ] গীতাপাঠ খুবই ভাল 

লাগছিল_নয়? 

লক্ষ্মণ । [ সভয়ে হুর্য্যোধনের মুখের দিকে চাহিয়া ] হা। 

দুঃশা । তদ্রাটা * শুনেছি-_নির্পজ্জোর ধাঁড়ী! আমাদের শিবিরে 
আস্তে একটু লজ্জা করে না? শুনেছি নাকি আবার কুরুক্ষেত্রের 

যুদ্বক্ষেত্রেও এক একা ঘুরে বেড়ায় । 

লক্ষ্মণ | 

হঃশা। 

হুর্ষ্যো । 

লক্ষণ | 

হুর্য্যো। 

গণ | 

সব আহতদের গধধ খাইয়ে বেড়ান্। 

ওর! ভদ্র বলে পরিচয় দেয় কি ক'রে, তাই ভাবি। 

তুমি আর ওদের শিবিরে যাও নি ত? 

[ সভয়ে ] হা--গিয়েছিলাম। বাঝা ! 
আমার মান! কর্বার.পর 

[ নতুখে ] হা, বাধা ! 
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দৃশ।] গুলবী 

ঘুর্য্যো। [ সক্লোধে পদাঘাত করিলেন ] দূর হ, হতভাগাট!। 

[ লক্ষ্মণ পড়িয়। গেল ] 
হুঃশা। [ধরিয়া তুলিয়া] ভারা যে শক্র, সেখানে যেতে আছে ? ছিঃ! 

লক্ষণ । [চক্ষু মুছিতে মুছিতে ] তারা যে আমায় ভালবাসেন। 

অভিকে না দেখে আমি থাক্তে পারি নে। 

হূর্যো৷। শুনেছ-_কুলাঙ্গার পুত্রের কথ! ? হুধ্যোধনের পুত্র এত অধম 

নীচ হবে, তা ত কখন মনে করিনাই। শোন্ হতভাগ্য পুত্র! কাল 

রণক্ষেত্রে তোকে অভিমন্থু,র সঙ্গে যুদ্ধ কব্তে হবে। আমার আদেশ মনে 

থাকে যেন; নতুবা কাল আর তোর আমার হাতে রক্ষাও থাকবে না। 

যা চ'লে সম্মুখ হ'তে, অপদার্থ কুলাঙ্গার ! 
[ লক্ষণের সভয়ে দুধ্যোধনের দিকে চাহিতে চা1হতে প্রস্থান। 

যাও, হুঃশাসন ! নিদ্রা যাও গে। 

| [ হুঃশাসনের প্রস্থান। 

. জালিয়াছি ধ্বংস-চিত। কুরুক্ষেত্র মাঝে। 

আজীবন ব্যাপী 
, করিয়াছি যে বিরাট কল্পনা নিয় তঃ 

সবান্ধবে পাণ্ডব-পাঞ্চালে 

করিয়াছি যে চিতার ইন্ধন সঞ্চয়, 

আজি তার কাধ্য উপস্থিত। 

হয় ধবংস হবে তাহে পাওুব-পাঞ্চাল, 

না হয় সে ধবংসানলে 

ধ্বংস হবে হুর্যোধন শত ভ্রাতা সহ । 

, বিন। যুদ্ধে সুচ্যগ্র মেদিনী 
নাহি দিব পাওবেরে কভু ঃ 
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প্তল্রহী [ ৩য় অঙ্ক, 

এ প্রতিজ্ঞ! রাখিব অটল । 

প্রাণ যাবে শত ভ্রাত1 পুত্র সহ যাঝে 

কুরুকুলে বাতি দিতে কেহ নাহি রাষে, 

তথাপি প্রতিজ্ঞা মম অটল-_ অচল ৃ 

দুর্যোধন-_দুর্য্যোধন, নহে যুধিষ্ঠির, 

প্রাণ যাবে, তবু তাঁর মান রবে স্থির । * 

[ প্রস্থান 

ভ্িতীক্স দুম্থ্য। 

নগর-পথ। 

গীতকণ্ঠে নাগরিকাগণের প্রবেশ । 

নাগরিকাগণ ।-_ 

গান। 

আয় লে! সবে গড়.করি গে ভীম্মদেবের পায়। 

ভারতের গৌরব-রবি ( আজ ) অস্তাচলে ডুবে যায় ॥ 

এমন আত্মত্য।গী, চিত্তঙ্জয়ী কে আছে ভবে, 

এমন বিশ্ব-হিতে প্রাণ দিতে গো, কে পেরেছে কবে, 

সেই ইচ্ছামৃত্যু নিজের মৃত্যু (আজ) সেধে নিলেন ন্ব-ইচ্ছায় 

কিসের ছুঃখ-_কিসের অশ্রু--কিমের শোক আর বল্, 
আজ মহানন্দে নেচে-গেয়ে সেই মহাতীর্থে চল,, 

সেই পুণ্যতীর্থের ধূলি নিয়ে (আঁজ ) সর্ধব-অঙ্গে দিবি আর, ॥ 

| [ নকলের প্রস্থান। 
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তৃতীস্ত দুষ্ট । 

গাওব-শিবির | 

'অভিমন্থ্ু বমিয়] একমনে ভীয্মের শরশয্যার চিত্র আকিতেছিলেন। নিঃশবে 

ছায়ামুত্তি রোহিণী আপিয়৷ অভিমন্ত্যর পশ্চাতে দড়াইযা, মস্তক লম্কিত 

করিরা৷ অভিমন্ত্যর মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে হাঁন্তমুখী 

উত্তরা নেপথ্য হইতে প্কুমীর ! কুমার! কোথায় তুমি?” বলিঝ। 

প্রবেশ করিলেন ও সহসা ছায়ামুণ্ডি দেখিয়৷ চমকিঝ। ৭মকিয়া দীড়াই- 
লেন, সেই মুহূর্তে ছায়ামুষ্তি অদৃশ্য হইল । 
উত্তরা । [সভয়ে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, পরে দৌড়িয়। আসিয়। 

অভিমন্ত্যুর বক্ষে ঝাপাহয়৷ পড়িয়৷ কাপিতে কাপিতে মুচ্ছিত হইলেন ] 
অভি। [মহন টচকিত চিতে] ছিঃ) উত্তরা! আমার এমন 

ছবিট। নষ্ট ক'রে দিলে! আজ আমি তোমাকে উপহার দোব ব'লে 

ভীন্মের শরশয্য৷ চিত্র করছিলাম । ছিং-_তুমি ধড় ছুষ্ট,! [ মুখের দিকে 

চাহিয়া ] এ কি! উত্তরা যে জ্ঞানশন্তা-__মুচ্ছিতা!, এ কি হ'ল? 

[উত্তরীয় দ্বারা ব্যজন করিতে করিতে ] উত্তরা! উত্তর। ! সাড়া নাই যে! 

আমার যে ভয় কর্ছে। বড়-মাকে পেলে যে হত; এই যে চক্ষ 

“মিলেছে! কি হয়েছে, উত্তরা? 

৮. [উত্তরা ধীরে ধীরে উঠিয় দাড়াইয়৷ চারিদিকে শৃন্দৃষ্টিতে 
চাহিতে চাহিতে সহস। প্রবেশ পথের দিকে চাহিয়! সভয়ে 

রুপিতে লাগিলেম") ছায়ামুন্তি তখনও গ্রবেশ পথে 

দীড়াইয়াছিলেন। ] 
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শনগ্তল্লহী ্ ৩য় অঙ্ক; 

অভি। ওকি, উত্তরা! কীপ্্ছ কেন? মুখ ছাঁইয়ের মত সাগ। হ'য়ে 

গেল কেন? ভয়কি? 

উত্তরা। [ অঙ্থুলি দ্বারা ছায়ামুণ্তি দেখাইয়! ] এ এ এ দেখ। 

অভি। কৈ-টক? কিদখব? কিদেখব? [ অভিমন্ত্য যেমন 

চাহিলেন, তৎক্ষণাৎ ছায়ামুণ্তি অদৃশ্য হইয়া গেল। উত্তরা সভয়ে শুন্ত 
দৃষ্টিতে কীপিতে কাপিতে ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিলেন, অভিমন্থ্য উত্তরাকে 
বাহুপাশে ধরিয়া ] ভয় কি? ভয়কি? আমিযে আছি। এস-_বস্বে 

এস। [উত্তরাঁকে নিজ অঙ্কে লইয়া বসিলেন ] 

উত্তর'। [ অভিমন্ত্যর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ] বল-_বল তুমি আমায়, 
ওকে? 

অভি। কার কথা'বল্ছ? আমি যে কিছুই বুঝতে পার্ছি ন1। 

উত্তরা হী, তুমি বুঝতে পেরেছ-_আমায় লুকুচ্ছ। 

অভি। সত্যি ক'রে বল্ছি-_-তোমায় লুকা:চ্ছ না। 

উত্তর৷। আমার মাথা খাও। 

অভি। সত্যই উত্তরা, আমি এখন রঙ্গ করছি না। তোমার 

ভাব দেখে আমারও ভয়,হয়েছে। 
উত্তরা। আমি যে দেখলাম! 

অভি। কি দেখলে? 

উত্তর । তৃমি ছবি অকৃছিলে, আর পিছন দিক থেকে তোমার ওই 
মুখের পানে মুখ রেখে তোমার: দিকে ঝুঁকে চেয়েছিল। সে মেয়ে, 

মানুষের ছায়ার মত। আমাকে দ্বেখ তে পেয়েই ষেন পালিয়ে গেল ।, 

অভি। কি দেখতে কি দেখেছ) তুমি বড় ভীতু । 

উত্তরা। তুমি ত কখন যিছে কথ কও না, কিন্ত আমি যে দেখলাম । 
এখান থেকে গিয়ে আবার এ কাটের পাশে উকি মার্ছিল। 
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ওয় দৃত্ত |]. ৃ অগুল্পহথী 

অর্ভি। আমি কিছুই জানি না, কিছুই দেখি নাই, এক মনে খাল 

ছবিথান! আক্ছিলাম। 
উত্তরা । তবে কেমন হ'ল? সেদিনও আমি তোমাকে এ ছায়ার 

কথ! বলেছিলাম, তুমি বিশ্বাসই কর না। আমার যে ভয়ে প্রাণ যায়__তাঁ 

তুমি বোঝ না। একটা কিযেন আমাদের প্ছিনে লেগেছে! কিষে 

কখন্ ঘটবে, তা বুঝতে পার্ছি না। আজ বড়-মাকে বল্তে হবে, 

দেখি তিনি কি বলেন। এ যে, বড়-মা আস্ছেন। [ উঠিরা দাড়ালেন] 

দ্রৌপদীর প্রবেশ । 
দ্রৌপদী । এই যে উত্তরা, এখানে। 
অভি। আজ উত্তরা ভূত দেখে মুচ্ছ| গেছল, বড়-মা। কতকষ্টে 

তবে সে মুচ্ছা ভাঙি। এ দেখ, মুখ এখনও ভয়ে সাদ! হ'য়ে আছে। 

দ্রৌপদী। [ উত্তরার মন্তকে হাত বুলাইয়া ] পাগলী আমার, কত 
রকমই দেখে ! 

উত্তরা । কেউই আমার কথা বিশ্বাস কর্বে না, ত| আমি কি কর্ব?' 
ঘ্রৌপদী। আচ্ছা, শুন্ব এখন। তার পর ওঝা এনে ভূত তাড়ান 

যাবে। তুই এখন আয় ত দেখি, যদ্ধযাত্রার বরণ-ডাঁল৷ গুছাবি। 

[ উত্তরাকে লইয়া প্রস্থান । 

অভি। সত্যই কি উত্তরা যা বল্লে__তাই ! মাঝে মাঝে আমিও 

যেন কার একটু একটু সাড়া পাই । সময়ে সময়ে মনে হয়, কে (যন আমায় 
ক্ষীণ স্বরে ডাকে ; কোথায় যেন কি দেখিয়ে দেয় ; চেয়ে যেন গ্খন দেখি, 
এ আকাশের ওপর একট! জ্যোত্ামগ্ডিত মন্দির । সেখানে যেন সবই 

জ্যোৎঘাময়-_সবই ন্গিগ্ধ জ্যোতির্শয়। কি সেই ম্নিগ্ররম্য চক্জকরোজ্ভবল 

প্রভা! কি সেই রজতগুল্ স্কাকমণিবিস্ুরিত শশান্-কান্তি! যেন 
কি-সম্বন্ধ আমার সেই চন্দ্রলৌোকের অসীম সৌনর্যট্রাশির সঙ্গে! যেন: 
১২১৯ ন্ট |] 



হনগুব্রহী | ' [৩য় অঙ্ক? 
বছদিন গত কি এক মধুর স্থতির সঙ্গে আমার জীবনের নিগৃঢ' সম্বন্ধ ! 
কিসের যেন ছায়া__কার যেন কায়া_-কার যেন মুখ এক-একবার অস্ফুট 
স্বৃতির স্বচ্ছ সলিলে ভেসে ওঠে, আবার তখনই কোথায় আনৃস্ত হয়ে যায়! 
জানি নাকি এ, বুঝি নাকি এ, উত্তরার দুষ্ট ছায়ামূর্তির সঙ্গে 
এর কোন সম্বন্ধ আছে কি না, :তাও কিছু বুঝতে পারি না! সবই 
যেন স্বপ্নময়! সবই যেন প্রহোলকা দিয়ে ঢাকা! নারায়ণ! তুমিই 
'জান সব। 

গান। 

এ কি রে ম্বপন, এ কি জাগরণ, 

একি রে আমার জীবন-মরণ। 

কে যেন গোপনে কথাটি আমায় 

কানে কানে এসে করায় স্মরণ 

কেন ঘুম ভাঙে, কেন বা ঘুমাই, 

স্বপনের মাঝে কেন বা বেড়াই, 

ক্িজানি কোথায় নিয়ে ষেতে চায়, 

কাহার মায়য় কোথা ধায় যেন প্রাণ মন ॥ 

« কিজানি কেবা সে বিষাদে মগন, 

আ।শে-পাঁশে ঘোরে ছায়ার মতন, 

কি যেন জানি না, কিছুই বুঝি না, 
তুমি জান সব, ওহে নারায়ণ ॥ 

[ ধীরে ধীরে প্রস্থান । 

১৭ 



চতুর্থ দুষ্ট্য 

পাগুব-শিবির । 

গীতকঠে রোহিনীর ছায়ামৃত্তি প্রকাশ । 
রোহিণী।-_ 

গান। 

আমি পারি না সহিতে গো, 

ওগো তুমি ফিরে এস__ফিরে এস। 

কেন এ প্রবাসে আছ গে ব'সে, 

ওগো. তুমি ফিরে এদ-_ফিরে এস। 
তব পাশে যাই ধরিতে তোমায়, 

তুমি তবুত দেখ নাচাহিয়ে আমায়, 

তুমি তারে ভালবাদ, তাগ্ প্রেমে ভাস, 

ওগে! দেখা ত যায় না, সহ! ত ধায় ন!, 

ওগো তুমি ফিরেএন-__ফিরে, এস ॥ 

সেই তুমি কি গে৷ এতই পাষাণ, 

সব সখের কি গে! হ'ল অবসান, 

আমার কথা কি শোন ন।, ভাষ। কি বোঝ না, 

ছাঁয়। কি দেখ না, দেখে কি চেন না, 

কেন এমন হ'ল, আগায় বল- বল, 

ওগো! মিফিরে এস-_ফিরে এন ॥ 

করদন আর বাকী? [ অঙ্গুলি গুণিয়। ] আর একদিন এক রাত 

াত্র, তবুও যেন,মুধ্যে কত যুগ ব্যবধান রয়েছে। যেন যেতে চায় না। 

'চিররোগীর দীর্ঘরাত্রির মত-_চির প্রবাসীর দীর্ঘ দিনেরণ্মত সময় যেন আর 
১২৩ র্ 
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যেতে চায় না। আজ আমার প্রিয়তমের পাশে গিয়ে তার মুখখানি চেয়ে 

দেখ ভিলাম_সেকি মধুর স্বপ্র! উত্তরা এসে লে প্র আমার ভেষ্টে- 

দিয়ে গেল। কিন্ত সে যে আমার 'যথাসর্ধস্ব অধিকাঘ্ধ করে বসে আছে, 

সে যে আমার হৃদয়ের মণিখানি চুরি ক'রে এনে কণ্ঠে পরে সে আছে, 
তার জন্ত উত্তরার ওপর সময়ে সঙয়ে রাগ হয়-_হিংপ1 আসে । আবার 

যখন ভাবি যে, সেই বাঁজিকা আবীর আমারই মত তার যথাসর্বস্বকে 
হারিয়ে বস্বে, মে অভাগিনী আবার আমারই মত তার হৃদয়খানি 
উৎপাটন ক'রে এমনি কণরে পালিনী হয়ে বেড়াবে, তখন সে কথা 

ভাবলে উত্তরার জন্ত প্রাণ কেঁদে ওঠে। অন্াগিনীর জন্ত অশ্রু সম্বরণ 

করতে পারি না। আমি দেবী, আমারই যখন এই কষ্ট, তখন সামান্ত 
অবোধ বালিক] সে-_এই মর্ভের মানবী । আহ।! তার না জানি কি ভাবে 

জীথন কাটবে! আমার আশ! ছিল যে, আবার পাব) তার যে তাও 

থাকৃবে না। যাই-_কুমারের যুদ্ধ দেখি গে। 

[ প্রস্থান | 

১২৪ 



সব্ঙ দুস্তয 

কৌরবশিবির- প্রাঙ্গণ। 

গীতকণ্ঠে কৌরব-সৈম্তগণের প্রবেশ । 

বসৈম্তগণ ।-_ 

গান। 

ওরে সাজ সাজ -পাঁজ, রণে সাজ ॥ 

হয়েছে ধার্য, যাইবেশ আচাধ্য 

সেনাপতির কাধ্য করিবেন আজ ॥ 

আজি সমরে প্রোগাচার্ধ্য দেখাবেন বীর্ধ্য, 

হ্বালিবেন প্রলয়ের দ্বাদশ সুধ্য, 

পাওববংশ, হইবে ধ্বংস, 

বাজিবে যাদব-হাদয়ে দারুণ বাজ ॥ 

আজি আচাধা-শরে ছাইবে গগন/& 

লুকাবে গ্রহ তার! শশাঙ্ক তপন, 

সঘনে কম্পিত, ব্রন্মাওড স্তম্ভিত, 

শঙ্কিত-ভীত-চিত হইবেন হররাজ॥ 

- | সকলের প্রস্থান । 

রণসাজে দ্রোণাচাধ্যের বিষ্রমুখে প্রবেশ । 
দ্বোণ। [দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিরা] এতদিনে প্রারশ্চিন্তের সময় 

উপস্থিত হয়েছে। মহাহ্া ভীম্মের পতন দিনেই কালের ডাক শুন্তে 
পেয়েছি- প্রস্ততুও হ'য়ে রয়েছি । সে্জেন্ত কোন ছুঃখ করি না। নিয়ত 

মৃত্যুর গম্ভীর আহ্বান কর্ণে প্রবেশ করেছে, তাঁর জন্ বিন্দুমাত্র 
১২৫ ্ 
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বিচলিত হচ্ছি না। বরং যত শীপ্ব সংসার থেকে ঝ্গায় নিতে পারি, যত 

শীঘ্র এই বার্ধক্যকম্পিত জরা-জীণ দেহ জীর্ণবন্ের ন্যাঁয় পরিত্যাগ কর্তে 
পারি, যত শীঘ্ত শ্রীরুষ্ণের ধ্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ পরিক্ষার ক'রে দিয়ে চ'লে 

যেতে পারি, তার জন্তই অস্থির হ'য়ে উঠেছি। পর ছুঃখ আর কিছুই 
রইল না। জগতে এসে মান্থুম যা চায়, সে সন্মান__সে প্রতি সবই 
অতিরিক্ত ভাবে উপার্জন করেষ্িলাম। কুক-পাণ্ডবের গুরুর পদ গ্রহণ 
ক'রে দারিদ্যকে দূর করেছিলাম, : পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ্দের অহঙ্কার চুণ ক'রে 

ছিলাম, পার্থের মত উপযুন্ শিষ্য পেয়েছিলাম, অশ্বথামার মত পুত্র লাভ- 

করেছিলাম; কিছুতেই বঞ্চিত হই নাই। কিন্তু-_[ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ ] 
জীবনে বড় একটা ছুঃখ রয়ে গেল এই যে, ব্রাহ্গণবংশে জন্মগ্রহণ ক'রে, 

মহষি ভরদ্বাজের পুত্র হ'য়ে ব্রাহ্গণজগৎ থেকে আমাকে চির-নির্বাসিতই 

থাকতে হ'ল। মহাছুঃখ মহাক কেবল এই রয়ে গেল যে, ব্রাহ্মণের 

শাস্তিময় তপোবনে জন্ম লাভ ক'রে, ব্রাহ্গবন-কর্তব্যে_ ব্রাঙ্গণ-ধ্শে 

জলাঞ্জলি দিয়ে আজীবন আমাকে শতির়-বৃত্তি নিয়ে হত্যার আোতে সম্তুরণ 

করে যেতে হ'ল! বড় কষ্টবড় খেদ এই রয়ে গেল যে, মৃত্যুকালে 
সেই পতিতোদ্ধারিণী ক্লাহ্নবীর ওরে অর্ধনীভি গঙ্গাজলে দেহরক্ষার পরিবর্তে 
আম।কে এই কুনুন্গোত্র রুধিরের ভৈরব নদীতে এই ত্রাহ্মণ-দেহ রক্ষা 

করতে হবে ! কর্ণদ্ধর়ে তারকবক্ধ রাম নামের পরিবর্তে শাণিত অস্ত্রের 

ঝঙ্কারে আর রণোন্মন্ত ক্গত্রয়ের অলুভেদী হুগ্কার প্রবেশ কর্বে। হা ধিকৃ 

আমাকে ! গত কল্যকার কর্ণের ঝঙ্গ-তিরস্কারকে উপেক্ষা ক'রে উত্তেজনার 

বশে ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কার দেখিয়েছ্িলাম বটে, কিন্তু পরক্ষণেই যখন বুঝলাম 

যে, কর্ণের একটি কথাও মিথ্যা ময়, কষত্রিয়ান গ্রহণ এবং রণচর্চ। সম্পুর্ণ ই 

ব্রাহ্মণের অপালনীয়, তখন জজ্জায়,, অন্ুতাপে ঘ্রিয়মাণ হয়ে কর্ণের উপর 

উদ্যত শরকে প্রত্বিসংহার ক'রে নিঃশবে সে স্থান পরিত্যাগ কর্লাম । 
$ অব্দি 



৫ম দৃশ্তা। ]. সশএল্পশী 

আজ দেনাপতি সেজে,রণে যাচ্ছি--সেও ছুষেধনের মন্ত্র গ্রহণের রূৃতজ্ঞত) 
দেখাতে-_-কৃষ্ণ সহ পাঁগুবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে । একমাত্র দাসত্বের গ্ঠই 
আজ ভরঘ্বাজ-পুত্র দ্রোণাচাধ্য ধন্মপক্ষভুক্ত না হয়ে পাপপক্ষের 

মেনাপতি হয়ে সম্পূর্ণ নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই ধর্-পক্ষের বিপক্ষে অস্ব 
ধরতে মহ। আড়ম্বরে যুদ্ধযাত্র। কর্ছে ! এ হ'তে ব্রাঙ্গণের কলঙ্ক আর কি 

হ'তে পারে? আজ জগতের ব্রাঙ্গণ! তোমরা মুক্তকণে আম:কে 
অভিশাপ দিচ্ছ ! বিবেকের বাকা কর্ণ পেতে শুনছি আর মন্খ্জালায় জ'লে 

মর্ছি। ওহো ! 

সহসা গীতকণে জ্ঞানের প্রবেশ | 
জ্ঞান।-_. 

গান। 

এবার ধরা হ'তে সরে যাও। 

কেন সেই কৃষ্ণের কাছে বাধ! দাও-_বাধ! দাও ॥ 

দ্রোণ। এ জ্ঞানের স্পষ্ট ইঙ্গিত! যথার্থ ই ক আমি কৃষ্ণের কাঙ্জে 

বাধ। দিচ্ছি? 

ত্বান | [ গীতাঁংশ এ 

অন্নদ[সের ধুয়। ধ'রৈ, ঞ 

রইলে ভরমের মহাঘোরে, 

রা ঢের হয়েছে, আর £কণহায়, 

এখন ধারে বারে বিদায় নাও ॥ 

দ্বোণ। এ হ'তে আর আমাগ মহাপাপের স্পষ্টই প্রথাণ কি? 

জ্ঞান।- [ গীতাংশ ] | 

চিরদিন এই স্পষ্ট ভাষ।, 

বল্্তে আমার ভবে আনা, 

' তবু বুঝলে না মোর' প্রাণের ভাধ। 
এখন মংম॥ আপা মনে মিটাও*। 



শনগ্ল্রহী এ (তয় অন্ক। 

দ্রোণ। বুঝেছিলাম_-শুনেছিলাম, জ্ঞান! বই জেনেছিলাম। 
“কিন্ত যে করাঝার, সে কর্তে দিচ্ছে টক? তার ইচ্ছাতেই যে চলে 

আম্ছি। 

জ্ঞান ।-_ [ গী্ভাবশেষ ] 
তবে চল-$আরো ছুটে চল, 

তোম।র যাঁবার সময় হ'য়ে এল, 

হরি বলে 'বেরিয়ে পড়, 

যদি শৈষ পাড়িটা দিতে চাও 

[ প্রস্থান 
দ্রোণ। শেষ পাঁড়ি কি দিয়ে উঠতে পার্ব? সে দিনকি দীনবন্ধু 

দেবেন আমায়? 

যুদ্ধসঙ্জায় সজ্জিত ছুর্য্যোধন, ছুঃশাসন, কর্ণ, 
জয়দ্রথ ও শকুনির প্রবেশ । 

হুর্য্যো। চলুন, আচার্য্য! পাঁগবের যুদ্ধ-শঙ্খ বেজে উঠেছে । 
দ্রোণ। আমিও যাঁবার জন্য প্রগ্তত হয়েই দীড়িয়ে আছি। 

শকুনি। [স্বগঙ ] যাবার জন্ত প্রস্তত হয়েছ, এ কথা ক বুঝতে 

পেরেছ, ব্রাহ্মণ! ৃ 
ছুর্য্যো। প্রার্থনা, আচার্য! আমার সমস্ত অপরাঁধ__সমস্ত ক্রুটি 

মার্জনা ক'রে পাগুবদের ধ্বংসের সঙ্জে সঙ্গে আপনার অক্ষয় কীত্তি 
প্রেতিষ্ঠ। করুন। | 

দ্রোণ। [ একটু হাসিলেন ] ঃ 
কর্ণ। আশা করি, আচার্ধযদেব ! কর্ণের সমস্ত অপরাধ মার্জন। 

করেছেন? আর রি ও 
দ্রোণ। শেষেবুঝতে পেরেছিলাম যে, রাধেয় ! তোমার কথা একশ 

| ১২৮ 

চি 

নু কপার 



এম দৃশ্য |]. ২নগুল্পহ্থী 

বর্ণও মিথ্যা নয়। সত্যই আমি ব্রাঙ্মণ-ধর্্মে পতিত এবং ক্ষত্রিয়ের দাস । 
বরং তুমিই আমার অন্যায় ক্রোধ-_অন্তায় গর্বকে বৃদ্ধ এবং ব্রদ্ষণ বংশ- 

জাত ব'লে ক্ষমা ক'রো) কর্ণ! 

'শকুনি। [শ্বগত ] ছু'জনে আবার মিলে যাবে নাকি ? 

ছুঃশা। আচার্য, তখনই সখার বল-বীর্যা বুঝতে পেরেছিলেন, তাই 

ত তখনই বিবাদ মিটিয়ে আস্তে আস্তে গ| ঢাক! দিলেন। 
জয়। হাজার হ'কৃ--বয়োবুদ্ধ ত? 

দ্বোণ। আজ আর কিছুতেই উত্তেজিত হব না। আজ আমি এমন 

শাস্ত_-এমন স্থির যে, কিছুতেই বিচলিত কর্তে পার্বে না । 

ছুঃশ।। সে ভাল কথা। কিন্তু রণক্ষেত্রে গিয়ে যেন এরপ শিষ্ট 

'শাস্তটির মত বসে বসে পিতামহের স্তাঁয় অর্জুনের শরগুলি অঙ্গে বি ধিয়ে 
রাখবেন না। 

দ্রেণ। তিনিষে মহাত্া-সংযত মহাপুরুষ। সে শক্তি কি 

আমার আছে, হঃশাপন? 

ুঃশা। ন! থাকলেই মঙ্গল | 

দ্রোণ। দেখ, ছুঃশামন ! রসনাকে ফাঁত বড় উচ্ছল কর না কেন, 

কিন্তু একটা কথা ব'লে রাখি-_সেই মহাজ্মার সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যঙ্গ বা 

শ্লেববাক্য উচ্চারণ কর্বার পূর্বে রদনাকে বেশ ক'রে সংযত রাখতে 

চেষ্ট। করো! । যা তোমরা হারালে--যে ধনে তোমর৷ বঞ্চিত হু'লে। তার 

অভাব অগতের লকলেই বুঝ ছে, বুঝলে ন1 কেবল তোমর1। 

ছুঃশা। দেখুন-_এঁ গৌড়ামীটা_ 

হধ্যে।। [বাধা দিয় ] চুপ, কর, ছুঃশাসন ! চলুন আচার্য! আর 
'বিলন্বে নিশ্রয়োজন। 
১৭৪১৭ 

সঃ-৯ 



গুলী | [৩য় অন্ক 7. 

পক্রোখ। চল। [স্বগত] এই যাত্রাই দ্ধেন আমার মৃহা যাত্রা: 

হয়, কৃষ্ণ ! | ৃ 
[ অগ্রে দ্রোণাচার্যকে লইয়া! পর্য্যাক়ক্রমে কলে যাইতে 

লাগিলেন ] 

ঢচঃশা । বল, সকলে-_ জয় মছারাজ হর্য্যোধনের জয়! 

সকলে । জয় মহারাজ ছুর্যে)ধনের জয়! 

ছঃশা। জয় সেনাপতি আচার্য্যের জয়! 

সকলে । জয় সেনাপতি আচার্যের জয়! 

| সকলের প্রস্তান।; 

সন্ত দুষ্্য। 

একদিকে কৃষ্ণ সহ পঞ্চপাণ্ডব দাড়াইয়া ছিলেন। 

যুধি। কৃষ্ণ! এ কৌরবের জয়ধ্বনি শোন যাচ্ছে! আজ দ্রোপাঁচীর্য্য 

সেনাপতি হয়ে যুদ্ধযাত্ করছেন, তাই বুঝি কৌরবদের এত 
আনন্দোচ্ছাস ? 

কুষ্ণ। হা ধর্্ঘরাজ । শতট-বৃযহ রচনা! ক'রে যুদ্ধ কর্বেন, গুপ্তচর এ 
সংবাদ দিয়ে গেছে। খুব সাবধান এবং সতর্ক হ'য়ে সকলে যেন যুদ্ধ করেন। 

. ষুধি। আমাদের আর দাবধান সতর্ক হওয়া কি, কৃষ্ণ? তুমিই ত 

সব তোমার -ইচ্ছাই,পুর্ণ হুবে। 
কুষ্ণ। না, ধু্ুরান|..ওরূপ সর.দায়, মাম্র উপর চাপিয়ে দিযে 

চুপ, ক'রে দাড়িয়ে থাকলে আজ আর নাছ না . আমি! কি? আব মত 

সারথি মাত্র). হতে ॥ ছি 81751 7 

ভীম। অন্ন! না. ভাই, প্রতি করেছি, পার; তে কে 
কিছু বল্ব ন। রর 

! ৫০ ১৩০ 



ঃ : ি্ীনাঞ্জী 

কুফ। অসি নব্রুদ্য? আছি রবুহছা।,মার ফু গাংশিক্যের সনর- 

কৌশল দেখবার জন্য এ দেখ শুন্যে দেবগুণু পুত এয ুইপস্থিত 
হয়েছেন। আজ আমরা দেখ তাই, অর্জুন ্্ঘই প্রোণাচাধ্যের 

প্রিয় এবং প্রধান শি্য ।. ৮, ৮১৮১7: ৮৫. 

অর্জন [মু রহ করিলেন] ০.০ 8৭ উহু 

ভীম। আচার্য যদি গুরু:হাস্ে শিষোর সঙ্গে__[ জিভ.কাটিয়৷  দুর্ 

ছাই! আবার বল্তে যাছিছ। »|ূ। সরিয়াদড়াইলেন ] 
কষ দীড়াও সক্গগ্রস্তত হয়ে । ফৌরবল "এসে উপস্থিত হয়েছে । 

ফ্রোণাচার্ধা' সইস্ছৃ্ধ্যোধন, হুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি ও 
জয়দ্রথ প্রবেশ করিয়া, অন্ত 'পার্ে দাড়াইলেন | 

অজ্জ্রন। [ একটি শর ধন্মুতে যোজন রিম ছ্রোগচাধ্যের পাদমুলে 
নিক্ষেপ করিলেন, 2. :.-:৮. 
'খ্োণ। [শর সন্ধানে অঙ্ভুনের শির চুক্ধন করিয়া স্থগগত ] আশীর্বাদ 
করি, যুদ্ধে জয়ী ছয় কমককাঘা' সাধন ক রস* এসকে বেশি রি 

/জোণাচার্ধা জানে নাগ, ২৭. 00 হপিএতির শি তি ইত 8 : 

. দুঃলা,। 9 সর আপোষে; শর উন্নত আজ আর 'অপচাধ। 

রও, আনহার এ রবি 

খভাঁম: এ সক্রোর জঙ্কার, কিয় চুঃশাননের দিকে 
টাহিংলম ] 

১ 11... ৫ সে বকর্ণের পশ্চাতে -লুকাইয়া স্বগন্ত 2 শাধাপ ্  ক 

মউ্ি।, জারি, সর! 55১2 

2 গাব চালাক! টি ৬ 

রঃ ১৮ ৯ বুপ্রণরাক্ধ বাজিয়। উঠিন। ছুইদলে যুদ্ধ ফরিভ্তে লাঙিজ,) হংশাখন 

 িউশ্ ছি এ “কলের, পানের থানয়।তীসের মুদ্ধ লভিয়- দিতে দেখিতে 

(8 ছিলেন 4: মুম্ব করিতে্করিতে ক্রয়ে দ্লুমে সকলের প্রস্থান । 

১, ৃ 



সগুক্পহী : [ ৩য় অঙ্ক; 

গীতকণ্জে সবেগে বিপদ ও ঝঞ্ার প্রবেশ । 
উভয়ে 1--[ নৃত্য সহ ] 

গান। 

মোদ্দের নাই ক কোন শঙ্কা। র 

ছুটে চলি, দু'জনে মিলি, যথায় বাজে রণের ভস্ক। ॥ 

যারা খুসী হাক্ক জিতুক্, 

কি বয়ে যায় বাচুক-_মরুক্, 

কারু দুংখে এই পাষাণ চোখে ঝরে না জল, 

“ দিলেও কাচ। লঙ্কা! ॥ 

যেথায় মারামারি কাটাকাটি, 

সেথায় মোদের ছুটাছুটি, 

কি মজাটা মার্লেম আমর! তখন . 

যখন পুড়ল সোনার লঙ্কা | 

[ প্রস্থান 

অপর দিক্ দিয়া বিদ্যাধরের প্রবেশ । 
বিগ্া। আজ শ্রীমান্ ছঃশাসনচন্দ্রকে যে দেখতে পাচ্ছি না? কোন্ 

দিকে হয় ত সৈম্তদের আবাড়ালে ভাঁমের ভয়ে গ। ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে আছে । 

কতক্ষণে যে বন্ধুকে ভীমের খর্পরে পড়তে দেখব, সেই চিন্তাতেই ব্রা্রে 

ঘুম হয় না। আমার বন্ধুত্--যে-সে বন্ধুত্ব নয়! বন্ধুকে একেবারে সংসার 

থেকে আধ্যাত্মিকের পথে পাঠিয়ে দেওয়৷ ৷ সেদিনকার যুদ্ধেই হয়েছিল 
আর কি! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একেবারে ভীমের সম্মুখে নিয়েই ফেলেছিলাম। 

কিন্তু এর মধ্যে মুস্কিল বাধালেন মহারাজ এসে । ভীমকে নিয়ে মহারাজ 

লেগে গেলেন, এই ফাকে শ্রীমান দে চম্পট । আমি শকুনি মামার 
চেল], আমার ওপর ছুঃশাসনের ভার দিয়ে তিনি তনিশ্স্ত আছেন ; 

আমি কিন্তু এখনও ক্লিছু ক'রে উঠতে পারি নি। আবার এক গোল 
রর. ১৩৭ 



*ঠ দৃশ্য ।] | সগ্তলুহী 

বেঁধেছে । মহাঁরাঁজ বোধ হয়, কেমন করে সন্ধান পেয়েছেন যে, আমি 

শকুন মামার শিষ্য। তাই ত কড়া হুকুম আমার উপর যে, আমি 

যেন ছুঃশাসনের কাছে না ঘেসি। তাই ত লুকিয়ে গুঁড়ি মেরে মেরে 

রণক্ষেত্রে এসেছি । দেখি, যদি ফাকতালে কিছু করে উঠতে পারি। & যে 

.শ্রীমান্ এইদিকেই দৌড় মেরেছেন। ভীমসেন বোধ হয় তাড়। করেছে। 

প্র. হাপাইতে হাপাইতে বেগে দুঃশাসনের প্রবেশ । 
ছুঃশা। । এই যেবি-দযাধর! গেছ-লুম আর কি? একেবারে 

সামনে যমঅবতার ! [ হাপাইতেছিলেন ] 

বিদ্যা। আগে একটু জিরিয়ে নাও, তার পর ব'লো। 

দুঃশ1। বাপ, রে-_সে কি গদ। উত্তোলন ! 

বিদ্যা। যাক্-_রক্তপাঁনটা ত কর্তে পারে নি? 

হুঃশা। আর ও কথা ধলে-__- 

বিদ্যা । আচ্ছাযাক্ বন্ধু! ? কথা আর মুখে আন্ৰ না, কিন্ধ-- 

ছঃশা। আর “কিন্তুতে কাজ নাই, সথা ! 

বিদ্য/। ভয় কি? পার্ছে ন তোমার দাদা বেঁচে থাকতে 
কিছুতেই পার্ছে না। ধর--যদি তোমাকে পাকষে-প্রকারে জাপটে ধ'রে 
মাটাতে ফেলে দিতেই পারে, তুমি মনে কর যেন চিৎ হয়েই পড়লে; 

কিন্তু তা” হ'লেও ত বুকের পাজরা গুলি ভেঙে ফেল্তে হবে? তার পর-- 

দুঃশা।। আর তার পরে কাজ নাই । এখন চল বিদ্যাধরু। শিবিরমুখো৷ 

লম্বা! দিই । াকন্ত পার্ত না-ফাঁদ আমি ভয় খেয়ে না পালাতাম। 

শিদ্যা। তার আর সন্দেহ কি? এইযে বল্লামই ত--ন! পালালে 

ধর্ত-_ফেল্তও তার পরে__[ভীমকে আপিতে দেখিয়! ] - এ দেখ ত; 

সখা! পাহাঞ্ডন্স মত কে ছুটে আসে? 

 ছংশা। [সভয়ে ] ওরে বাপরে! গেছি'রে ! [কম্পন] 

১৩৩ 



অনি [(৩য় অঙ্ক ; 

শিভীম+ শং পর পাক লিট দু্শীসনকে নথ দিলেন 

"স্লো? পা রি ভয়ে আর্ছিতের মত গো ৌঁ করিতে 
লাগিলৈন] ও 

মেপধে দি 7. (কৌধাকুকিনি 1 "রক্ষা ক বা | 
ভীম । শা উইবিতহইয টি ধারটিজৈ আতর! ' ফ্রি আনন্দে বাঁধ! 

গড়ে গেল। "উচ্চো্বটর এ ব্থি ধর্রীজ। 
5 উনি ১৯ ৯২ 1 বেগে প্রস্থান 

বিদ্যা। [অঙ্গুলি দংশন করিতে -কীরিতে] কি াঁধৈ বাদ্ পড়লে! রে 
কি সাধে বাদ পড়ল! একেধারৈ পা খুড়ে: রে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। 

রসতঙ্গ ক'রে দিলে দেই ইম্মাজটাঁ? "ৃহুঃশাসনফে মিটি মিটি চাহিতে 

দেখিয়।] পারে নি, এখন গ! ঝাড়া দিয়ে উঠ)" পড় আর কি, বন্ধু! 
[-হঃশাগিন হস্ত শ্রসারণ-করিয়! ধরিয়। তুগিতে? ইঙ্গিত করিলে, তাহাকে 

তুলিলেন ] জলের ঝাপটা লাগাতে সবে নাঁকি ? 
* “ ছুপ্রপা € এ লিজ" বঙ্গন্ুল. ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন ] যু! 

খেতে পারে নিত ? আঁমি বেঁটে আছি 1: 

রা |2০দেখ তল ছায়।'দেখ তত পাঁও কি না? প্রেতাতআ হ'য়ে যাও 
নি তু? এ 2 

“ভুলা .এ সময়েও তোমার রর, 

৮ এস) ধায় নিয়েখাই )গ ৮ 

-*হুযাধা "ওপরে নয কিন্তু পান পথ দিয়ে আমায় আড়াল ক'রে 

নিয় চাল চি. ডু: দাশ) গল হাতি 

বিদ্যা। তাই হচ্ছে। ১ রঃ 
(সম্ঞ ছাল্লারিদকে বঙ্গ স্মাড়াল করিয়া অন্তপথ দিয়] ্রস্থান। 
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"ষ্ঠ দৃশ্ঠ |] | সঞ্ডনুথী 

_. অর্জ,ন' সহ যুধ্যমান দ্রোণাচার্ষ্যের প্রবেশ । 
সঙ্গে সঙ্গে ক আমিলেন। 

কষ [ভাসিয়া) 
দিগুণ উদ্যমে সখ] কর আজি রণ, 

অন্ত্রশিক্ষার পরিচয় দেখাঁও গুরুরে । 

দ্রোণ। সারথি তাঁর রথ চাঁলন! নিয়ে থাকলেই তাঁর কর্তব্য বঙ্গায় 

খাকবে। 

কষ্ণ। এ সারথি যে শুধু রথচাঁলন! করে না, মন্ত্-চালনাও করে, তা কি 

অস্গুরুর জান! নাই? 
ড্রোণ। 'ন্ত্গুরু কখন অত অনধিকার চচ্চাতে থাকে না। 

কৃষ্ণ । হা, তা সতা, এখন মনেও পণড়ে গেল যে, অক্ষ-ক্রীড়াকালে 

সেইজন্যই বোধ হয় নীরব ছিলেন, আচার্য! শিষ্য-বধূর অবমাননা ! 
বোধ হয়, সেই অনধিকাঁর চর্চার ভয়েই দাড়িয়ে নিঃশকে সে মহান্ 
কৃশ্ত দেখতে হয়েছিল ! | ব্যঙ-হাস্ত ], 

দ্রোণ। 'অর্জুন! খুব সতর্ক! [ শরত্যাগ 7 

অঙ্ছুন। আপনার কার্যা আপনি ক'রে যান্। [ শঙ্গত্যাগ ] এ 

দেখুনঃ আচাধ্য | আপনার কত সৈন্য বিনষ্ট হ'ল। 

দ্রোণ। তোমার সারথির ব্যঙ্গে মুহূর্তকাল অন্ঠমনস্ক হয়েছিলাম, তাই 

স্থযোগ পেয়েছিলে, পার্থ! 

কৃষ।। অক্ষমত)। স্বীকার নী করা, ওটা একট! বুদ্ধদের স্বভাব সিদ্ধ 
ধর্ম । 

দ্রোণ। এ্র' বুদ্ধ নিশ্চয়ই €ল অক্ষমতা মৃত্যুর শেষ-সীমা পধ্যস্ত 
স্বীকার ক'রে যাবে না। “যুদ্ধে অক্ষমতা” এ শখ দ্রোণের অভিধানে 
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হগুব্পঘী (৩য় অঙ্ক; 

দেখতে পাবে না। এমন মিথ্যা! বাগ-_-বোধ হু মগধ-পতি জরাসন্ধের 

ভয়ে মথুর৷ ছেড়ে ভ্বারক] পলায়নের পর থেক্কেই যছূপতির অভ্যাস 

হয়েছে । 

ঙ্জন। কৃষ্-মথা পার্থ_কুষ্ণের উপর কারও কোন বাঙ্গই গুনে 
সহা কর্তে শিক্ষা করে নাই । আপনি সতর্ক হয়ে যুদ্ধ করুন। আশঙ্কা 

হয়__পাছে-_ 

দ্রোণ। [ হান্তমুখে ] শিষ্য হ্তে গুরুর পরাজয় ঘটে? কেমন__ 

এই ত? কিন্তু এ গুরুর ভাগ্যে সে গৌরব লাভ ক/রে যাওয়া নিতান্তই 
অসম্ভব, পার্থ। 

কষ্খ। শোন, পার্থ! তোমার আচার্যের অহন্কার ! 

দ্রোণ। কবে না করেছি? 

কৃষঃণ। শুন্ছ, পার্থ? 

অজ্জন। এপ্প্রয় শিষ্ের সঙ্গে আর কখন কোন রণক্ষেত্রে জ্জ 

বিনিময় ব্যাপার সম্ভব হয় নাই বলেই এ কথা আজ আচার্যের মুখে খুব 
আশ্চর্য বোপ হচ্ছে, না কৃষ্ণ? এক সেই বালের মন্ক্ষেত্র ভিন্ন এ শিষ্যের 

পরীক্ষা গ্রহণ কর্বার সুযোগ" আচার্ষোর হয় নাই ত, সখা, ভাই 

আচাধ্যের মুখে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা শুনে তুমি আশ্চর্য বোধ করুছ। 

কুষ্ণ! আঁজিকার পরীক্ষা শেষ হ্কৃ, তখন আচার্য্য কি বলেন শোনা 

যাবে। 
কৃষ্ণ । তাই দেখবার জঞ্টই প্রতিজ্ঞা ক'রে দাড়িয়ে আছি। 

দ্বোগ। যছ্ুপতির সে সংশয় এইবার দূর ক'রে দিচ্ছি। তঙ্ছ্বন! 

দুঢহস্তে গাণ্ীব ধর, প্রোণাচা্য্ট সঙ্গে যুদ্ধ করা-হুদ্ধ ক্রীড়া কর! নয়। 

অজ্জন। তজ্জন কখনও গুরুশিক্ষার অবমানন! করুরে না। 

[ যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান) 
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ষ্ঠ দৃহা। ] | . লপ্তলহট 

বিপদ্ ও ঝঞ্চার পুনঃ প্রবেশ । 

উভয়ে ।--[ নৃত্যসহ ] 

গান। 

বড় শক্ত মোদের জান্ট।। 

মোরা, বাঘের মুখে ঝ1পিয়ে পড়ি 

| কাপে না কোন খান্টা ॥ 

মোদ্দের ওপর চোখ রাঁঙালে, 

মোদের কাছে জোর দেখালে, 

অমনি মৃতার দ্বারে লই গে তারে 

ধ'রে হাতে কানটা ॥ 

বদি বাডাবড়ি করে কেহু, 

(অমনি) মুগ্ছাড়া করি দেহ, 

মোরা, লড়াই ক'রে, বেড়াই থুরে 

ল'য়ে মৃতাবাণট! ॥ 

[ প্রস্থান? 

অসি যুদ্ধ করিতে করিতে ঝা ও ষুগ্রি্িরের প্রবেশ । 
যুদ্ধ করিতে করিতে কিছুক্ষণ পরে যুধিষ্ঠিরের 

অসি ভগ্ন হইয়! পড়িয়া গেল। 

কর্। গেল অসি, যুণিষ্টির ! 
যুধি। এই ধরি ধন্ুঃ-তীর | [ উভয়ের ধনুযুদ্ধ ] 

ফর্ণ। ধর্মরাজ ! 

যুদ্ধ করা-_ধন্ম-চচ্চা নয়, 

[ যুধিষ্টিরের ধনু: কাঁটিয়া ] 
এইবার কে রক্ষিবে তোমা”? 
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এসগুল্পহী | চর 
যুধি। পরাজিত আমি, 

পার বন্দী করিতে আমায়। 

কর্ণ। না, করিব না বন্দী তোমা 

মাতৃ-পাশে প্রতিজ্ঞা আমার! 

যাহ চলি প্রাণ লঃগ্জে রাজা যুধিষ্ঠির । 
যুধি। [স্বগত ] হৃতপুত্র কর্ণের এত উদারতা- আশ্চর্য, যা 

ক্ষত্রিয়ের মধোও বড় একটা দেখা যায়না! শুনেছি, কর্ণ অসাধারণ 

দাতাও আবার । নিজ কন্মের দ্বারা কর্ণ নিজ 'আভিজাত্যকে ঢেকে 

ফেলেছে । 

| [ প্রস্থান। 

কর্ন। [স্থগিত ) বন্দি কবি নি বলে বিচ্মিত চাুযুছ, যুরিষ্টির ? ভীবছ 

হয়ত যে, হৃতপুত কর্ণের হৃদয়ে এ ক্ষমা এল কিরপে? কিন্তু জান ন! 

যুধিষ্ঠির, তুমি । পাগুবের যদি কোন শ্রেষ্টগুণ থাকা সম্ভব হয়, তা' হ'লে 

সে গুণ এ কর্ণের মধ্যেও থাক একেবারেই অসম্ভব নয়। বরং সে শ্রেষ্ঠ 

জোষ্ঠতেই সংক্রামিত হওয়া স্বাভাবিক । আমি তোমাদের কেঃ তা যদি 

জানতে, যুধিষ্ঠির ! তি হ'লে আজ কর্ণের এই ক্ষমা দেখে কেবল মাত্র 
বিশ্রিত না হয়ে গর্ধভরে আরও স্ফীত হ'য়ে উঠতে । তোমর! জান না, 
তাই স্থধে আছ। আমি যে. জানি, জেনেও তোমাদের কাছে যেতে 
পারি না। সমাজের শুঙখল আমাঞ পায়ে বাধা--যাবার সাধ্য যে নাই। 

মাতৃ-কলঙ্ক টেকে রাগবার জন্ত আজ আমি পাগুবদের জ্যেষ্ঠ মহোদর 

হয়েও অভিশপ্ত জীবনের স্ঠায় সৃতপুত্র ভ'য়ে তোমাদের ধুখের 

বিদ্রুপ গ্লানি পর্যান্ত শুন্তে হচ্ছে । বল দেখি, কত বড় দুঃসহ জীবন এই 
কর্ণের? হায়, জননি! তুমি এতাঁবড় একট পর্বত চাপ দিয়ে তোমার- 

আমার এমন মধুর সম্ধন্ধকে ঢেকে রেখেছে? যেজন্ত আর তোমাকে-- 
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্ঠ দৃশ্ত | ] সগ্তলহী 

আমাকে হু'জনকেই' তুষানলে জ'ঙ্গে মর্তে হচ্ছে । জগতে এত বড় 

অভিশাপ বুঝি আর কোন ছুর্ভাগাকে আমাদের মত বহন কর্তে হয় নাই। 
হায়! “মা”--এমন মধুর আম্বাদনে বঞ্চিত যে, তার থাকে কি? মাকে 
ম৷ ঝ'লে ভাকৃতে পাই না-_মাকে মা ব'লে পরিচয় দিতে পারি না, এ কষ্ট 

কি আর রাখবার স্থান আছে? পাগ্ুবের আমার সহোদর, আমি তাদের 

জোষ্ঠ, এ কথ! জগতে পাওবেরাও জান্তে পেলে না। আজ সেই সতৌ- 
দরের অঙ্গে শরবিদ্ধ করতে তাদের বিপক্ষের আশ্রয়ে বাস কর্তে ইচ্ছে। 

অজ্জুন! আজ তুই আমার একমাত্র প্রতিদ্ন্দী, হয় ত তোর হাতেই 

আমার প্রাণ দিতে হবে। তাই হকৃ-কবে সেদিন আম্ৰে। তার 

আশায় বসে আছি । নারায়ণ! তুমি ত মবজান? একবার বলে 

দাঁও, দয়াময়! সেদিনের আর ক'দিন বাকী? 

নেপথ্যে হূর্যো ।--সখা । সধা। শীত্ব এইদিকে এন। 

কর্ণ। যাই-_ছূর্যোধন ডাক্ছে। 

[ প্রস্থান । 

ধনুক দিয়া শকুনির ঝবেষ্টন ক্লরিয়া 

সহদেবের প্রবেশ। 

শকুনি। তীরের খোঁচা না৷ মেরে যে এরূপ কৌশলে আমায় হস্তগত 

করেছ, ত| একরকম বেশ করেছ, সহদেব ! এ খাসা রণ-কৌশজ ! এ খাস। 

ওস্তাদী মার! হবেনা কেন, অজ্জুনের কাছে শিক্ষা ত? বেশ, বাবা! 

বেশ, বড় খুমী হয়েছি। এখন কি বলে যে আশীর্বাদ কর্ব তাই ভাবছি 
সহ। মর্তে ভয় হয়, মাম? 

শকুনি। সআা*-কিছুমাত্র না। ' বিশেষতঃ তোমার হাতে--একেবারে 

বিনা ক্লেশে--বিন] রক্তপাতে--অক্ষয় ন্বগ্গলাভ। 
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, সহ। এত ঝড় কপট-_এত বড় ধূর্ব-_এত ধর কুটচন্রী তুমি যে, 

তোমার শ্োড়া বোধ হয়, কোথায়ও মেলে না। 

শকুনি ( বেঁচে থাক, বাবা! এত বড় প্রশংসা-পত্র আমাকে আর 

কেউ দেয় নাই, বাবা ! যে ছূর্যোধনের এত কর্লাম-_সেও না । 

সহ। নিলজ্জ! তোমার জৌড়া মেল| ভাঁর। 

শকুনি। বল্লামই ত, ও অঙ্ষে ছেলে বেলা থেকেই বেশ একটু মাথা; 

ছিল। শেষে বাবা আর ভাইর যখন মার! গেলেন, তার পর থেকেই; 
ওদিকে একটা খুবই চর্চা চল্ছে। এ চচ্চাতেই তাদের শোক ভুলতে 

পেরেছি। এ চচ্চাতেই যুদ্ধের দিকে মন দিতে পারি নাই। তাই ত 
বাপধন, তোমার ধনুকের হুলে ঝোশাতে পেরেছ। 

সহ। নির্পজ্জ! বাচাল! যুদ্ধ কর্বে--না! প্রাণ দেবে? 
শকুনি। বৃদ্ধের বিদ্যা ত মামার জান্তেই পেরেছ। তবে যদি ইচ্ছা? 

কর, তবে যৃিষ্টিরের মত একবারটি পাশার বাজী দেখিয়ে দিতে পারি ॥ 
তা কি বল? বল ত বাবা, পাঞ্টি তিনখানি বের্ করি। 

সহ। তা'কি সঙ্গে করেই রেখেছ নাঁকি ? 

শকুনি। তা রাখি নে? যার যা হাতমার্, তা কি' কেউ ছেড়ে 
চলে? বিশেষতঃ বাবার বুকের হাড় দিয়ে তৈরি। ওকে একেবারে 
বুকের মধ্যে ক'রে রেখেছি। 

সহ। তোমাকে এখনই হত্যা করে ফেল্ব। 

শকুনি। তা ফেল, কোন আঁপত্তিও ত নাই, বাব! তবে একবাজী 

খেলে নিলে পার্তে ? তের বৎসর পূর্বে তোমার দাঁদা একবার খেলেছিল, 
আর আজ এই মৃতার দিনে একবার তোমার সঙ্গে খেলে যাই। [ দেখিয় ) 
এ রে! তোমার মেজ দা” আর ছর্ষ্যোধন গাযুদ্ধ করতে 'কর্তে এইদিকেই 
আস্ছেন। চল বারী, আমরা ওদের জায়গ| ছেড়ে দিয়ে অন্তত্র যাই। 
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সহ্। পুনঃ অস্ত্র ধর তবে । 

শকুনি। তা? হ'লে আর একবাজী হ'ল না? ধরি তবে অসি। 
[ উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান 

গদ। যুদ্ধ করিতে করিতে ভীম ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ, 
কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া ছুর্য্যোধনকে -তাড়াইযা 

ভীমের প্রস্থান ও উভয় পক্ষের সৈন্য- 

দলের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ । 

[ সকলের প্রস্থান। 

বেগে বিপদ্ ও ঝঞ্ার পুনঃ প্রবেশ। 
উভয়ে ।-- 

নৃত্যগীত। 

বেধেছে কি ভয়ানক যুদ্ধ । 

রক্ত-গঙ্গ। বইয়ে দিচ্ছে কল্কলাকল, 

ভেসে যাচ্ছে জগত শুদ্ধি 

(বাপ, রে) ভীমের কি গদ!» ঘুরণ পাক, 

বন্-বন্-বন্ সন্-সন্ সন 
উঠছে বিধম ডাক, 

ঘর বিশ্ব কু দৃষ্ঠ (হায় কি মজা) 

হ'য়ে যাচ্ছে বায়ু রুদ্ধ॥ 

মোর! ফুর্তিসে বেড়াই, 

দেখি, এই হাঙ্গাম লড়াই, 

কিবা বাহ।র--ঞ্চিয়। বাহার, কি চমৎকার, 

(হ'ল এবার) প্রাণটা মোদের নুদ্ধ ॥ 

[ প্রস্থান। 
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চতুর্থ অন্ক। 
প্রথম দুস্থ । 

উত্তরার খেলাঘর । 

একটি পুতুলকে ক'নে সাজাইয়। উত্তরা কোলে করিয়া আগে আগে 

আসিতেছিলেন, অন্ত একটি পুতুলকে বর সাজাইয়! প্রথম সখী কোলে 
করিয়৷ উত্তরার পশ্চাতে পশ্চাতে আদিতেছিলেন। অন্ঠান্ত মথীগণ 
এক-একটি পুতুল কোলে লইয়৷ নৃত্যগীত করিতে করিতে 
তাহাদিগের পশ্চাতে প্রবেশ করিলেন। 

সথীগণ ।-_ | 

নৃত্যগীত। 
ওলো, আজ উত্তরার,হবে পুতুলের বিয়ে । 

আয় লেগাবাই, জল গান: যাই উলুধ্বনি দিয়ে | . 

বর এনেছে জ্ক'কতস্বনকে কত বরযাত্রী সাথে, 

রগ. আমর। কনে-যাত্রী, লয়ে পাত্রী যাচ্ছি বিয়ের সভাতে, 

আজ বিয়ের বাসর জাগব মের। সারারাত্তির গেয়ে ॥ 

আমাদর সই ওই উত্তর!। কত সোহাগ ভরা, 

ঘেন, আন,নার ফুল ফুষ্টে মাছে, নাইক এমন মেয়ে; 

দেখ, মুখের দিকে চেয়ে | 

উদ্তরা। [বাহিরের দিকে চীহিয়] আচ্ছ--এখনও আসা হ'ল না? 

যুদ্ধেই মেতে থাকা! হ'ল? বেশ_আমার দেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেলি, 
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তার পুর এলে মজ! দেখবে এখন। কৈ, সখি! বরকে বদ না লে।। 

বিয়ের লগ ঝ'য়ে যাচ্ছে_-কখন্ বিয়ে হবে? 

১মসখী। [বরকে আসনে বসাইলেন ] দেখ, উত্তরা | আম!র 
বর কেমন কার্তিকের মত দেখাচ্ছে। 

উত্তরা। আমার ক'নেও দেখ কেমন লক্্মীটার মত দেখাচ্ছে। 

[ পুতুলকে চুম্বন করিয়। ] ব'ন_-লক্ষী--পুতুল আমার! এই বরের 
পাশে বন। [ বপাইয়। ] আজ তোমার বিয়ে হবে, কেমন রাঙা বর 

এসেছে । কত গয়না দেবে--কত আদর পোহাগ কর্বে- তোমার 

পায়ের তলায় পড়ে থাকৃবে। |. পুনঃ চুম্বন ] 

১ম সখী । কৈ, উত্তর! কুমার ত এল নাঃ কে তবে সম্প্রদান 
কর্বে? 

উত্তরা । [ বাহিরের দিকে চাহিয়। বিষণ মুখে] না'মআসে নেই 

নেই। দরকার নেই তাকে । এত ক'রে লে দিয়েছি যে, আজ তুমি 

লক্্ণকে নিয়ে শিগগীর খিগগীর ৮লে এসো, তা যদি আসা তল! 
৪1 ভারি তযুদ্ধ করেন? ভালবেসে কেউ কিছু বলে না--তাই' 

নৈলে সে তীরের থোচ। খেলে-- .  £ 

লক্ষাণের কণ্ঠবেষ্টন করিয়। হাস্তমুখে অভিমন্্যুর প্রবেশ । 
অভি। [প্রবেশ পথ হইতে ] বলি, কৈ গো কনেরষা! আমর 

দুজনে যে দ্বাড়িয়ে আ।ছ। আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে [নয়ে যাও? 
উত্তরা । [ একদৃষ্টিতে দেংপরা ) নানা, কারও আস্তে হবে শ1 

কাউকে আমি আস্তে নেমন্তন্নও করি নি--এসেও কাজ নেহঁ। 

অভি ॥ মেয়ের বিয়েতে এমন একট। প্রকাণ্ড মিথ্যে কথা ? 

.. এউদ্বর।... বেশ, আমার পুতুলের বিয়ে, আমি ঝ| খুমা তাই কব! 

তাতে অপরে কথা কইতে আন্বে কেন? 

দটিও 



চনগুল-ী [্র্থ অঙ্ক; 

অভি। আমরা যে, «“মিতরে জনা” কিঞ্ি মিষ্ান্ের প্রার্থী । 
'শান্ত্রে বলেছে যে, পমিষ্টান্নে মিতরে জনা” । বুঝেছ ? 

উত্তর । মিষ্টান্ন যে দেয়, তাঁর কাছে গিয়ে খাও গে_ এখানে হবে 

না। নে, সখি! ' শখ বাজিয়ে দে। 

অভি। লক্ষণ! আজ কিন্তু লক্ষণ ভাল বোধ হচ্ছে না ।* নেমতন্ 

ক'রে যে নেমতন্ন ফেরৎ দিতে পারে, সে সব করতে পারে। চল, 

এখন পালাই । ও যেমন'তেমন কনের মা নয়! 

লক্ষ্মণ । তাঁকি হয়? এমেকি ফিরে যেতে আছে? 

অভি। না দিলে জোর ক'রে খাবে নাকি? 

লক্ষণ। কাঁজেই। অমন যুদ্ধ ফেলে যখন চণলে আঁস! গেছে, তখন 
কি আর ন! খেয়ে যাব? 

উত্তরা । ওমা! এর ডাকাত নাকি যে, জোর ক'রে লুটে খাবে? 

লক্ষণ । ক্ষিধের কাছে কিছুই নাই । ও বড় গরজ। 

উত্তরা। তবে একা তুমি আম্বে কিন্ধু; আর কেউ যেন আমার 

বিয়ের সভার ত্রিসীমানায়ও মাড়ার না, তা কিন্তু ব'লে দিচ্ছি। 

অভি। তবে তুমিই পেট ঠাও! কর, ভাই! আমি যাই_-আবার 

যুদ্ধ করি গে। আজ পিত৷ আচার্ষে।র সঙ্গে কেমন খাসা যুদ্ধ কর্ছেন__ 

'দেখিগে যাই । [ মুছ মু হাসিয়া যাইতেছিলেন ] 

উত্তর।। [ অভিমন্ত্যুর সম্মুখে গিয়৷ ছুই হস্ত প্রসারণ করিয়া ] যে 
যাবে, সে আমার-_ 

অভি। দোহাই, উত্তরা! দিব্য করে ফেলে। না যেন! এই 

আমি ফির্লাম। 

উত্তরা । কেমন মজ!! ভারি কিন্তু রাগ করেছিলাম__লগ্ সারে 
যায়, তবুও আস্ছ ন! দেখে 
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অভি। আজ য়েআমি আর লক্ষণ ছু'জনে যুদ্ধে মেতেছিলান। 
উত্তর। কার সঙ্গে_-কার সঙ্গে? 

অভি। ছু'জনে-_ _ছু'জনের সঙ্গে! 

উত্তরা । মিছে কথা, ত কি কখন হয়? তোমাদের ছু'স্সনের মধ্যে 

যে ভাব! 

অভি। আচ্ছা_সত্যি যদি হয়, তা হ'লে কি বাজি? 

উত্তরা । পাওবের! বাজি ধর্তে বেশ রাজি, তা জান। আছে। 

অভি। আর পাওবের কুটুষ্ের যুদ্ধ দেখলে মুচ্ছ! যায়, তাও বেশ 

জানা ভাছে। 

উত্তরা । দেখ__ভাঁল হবে না কিন্তু। 

অভি। ধল্তে এস কেন ? 

উত্তরা । দেখছ, লক্ষণ! আমার পুতুলের বিয়ের দিনে কেমন ক'রে 

আমার মন খারাপ ক'রে দিচ্ছে? 

মতি । এক পশল। বৃষ্টি হ'য়ে যাবে নাকি? 

উত্তবা। [ চক্ষুতে অঞ্চল দিলেন ] 

অভি। [উত্তরার চিবুক ধরিয়া? নান, উত্তরা আমার! 

কেঁদো না। লক্ষমীটি ! -ক'নের বিয়ে দিচ্ছ__-কত মিষ্টান্ন দিয়ে আমায় 

আর লম্্ণকে বেশ ক'রে সাড়ে ষোল আনা রকমে বসে বসে খাওয়াবে । 

ক্ষিধেতেও পেট জল্ছে । এখন দিলেই বাচি। 

উত্তরা। [ অঞ্চল ফেলিয়! ] ইা--বিয়ের আগেই অম্নি খায় বুঝি? 

এমন পেটুক ষে, কিছুমাত্র ত্বর সর না? 

লক্ষণ । তবে বি্প্টে। শীগগির--শীগংগির সেরে ফেল। এই ত 

বেশ গো-ধুলি লগ্ন! ২... 
সভি। হী উত্তরা । €েরেনাও। তোমার নেমুস্তন রক্ষে করতেই 

৯১৪৫ 
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গুব্পহী চিওর্ঘ অন্ধ 

লঙ্গুণ লুকিয়ে চলে এসেছে! আবার তোমার নেমন্তন্ন সেরে কৌরব- 

শিবিরে চ'লে যাবে। জানই ত--লঙ্ষাণের এনে আস্তে মানা 

আছে। গিয়ে হয় ত আবার কতই বকুনি খাবে। 

উত্তরা! তা হলে ত আমি লক্ষষণকে আস্তে ঝলে ভন্তায় করেছ ! 

আমি যে, দে কথা ভূলে গিয়েছিলাম, কুমার! 

লক্ষণ । নানা, তুমি কিছু ছুঃণ করো না। এখন বিষে 

সেরে ফেশ। 

উত্তরা । সখীরা! এইবার বিয়ের আনন্দ কব। 

সথীগন 1-- 

নৃতাগীত । 
ফুটফুটে বর মিলল কেমন, 

টুকটুকে ক'নের সঙ্গেতি। 

কনের মা ওই পড়ছে ঢ'লে 

ক'নের বাপের অঙ্গে ॥ 

আমর! সবাই পৃতুল মিলি, 

পৃডুল-বিয়ের “ধলা খেলি, 

*সেহ খেলায় গড়ি ঢলি, 

ভেদে তার তরঙ্গেতে ॥ 

যে খেল! এই জগত ভ'রে, 

সেই খেলা গ্কাজ পুতুল -ঘরে, 

কেমন পৃতুল হ'য়ে পুতুল লয়ে, 

পুতুল খেলে রঙেতে | 

[ সকলের প্রন্থান। 
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ছিতীস্ত দুস্ঠ্য। 

কুরুন্দেত্র মহাশ্মশান । 

ধীরে ধীরে ছুর্যোধনের প্রবেশ । 

ছুষ্যে । মামার নিছ্গের হস্তে রচিত গিনি! অতি উগ্ঠমে_ 

অতি উৎসাহে --অদম্য আগ্রহে_জীবনব্যাপী চিন্তা দিয়ে এ দৃশ্ত রচনা 
করেছি । অনস্তকাল হুর্য্যোধনের এই 'ক্ষয়কীন্তি মহাভারতে উজ্জবলতর 

হ'য়ে থাকবে। এ কোটা কোটা বীরের অনস্তশযা! রচনা ক'রে দিয়েছি, 

স্থথে মহানিদ্রা যাচ্ছে! এ কোটা কোটা শররাশি আজ রুধি.রর আত 

ভেদে যাচ্ছে--কি সুন্দর সৃষ্টি করেছি! এ কোটী কোটা বীরের ম্সী 

পুত্র পিতা মাতা মহ! আত্ঁনাদে তাদের গৃহ সকল মুখরিত ক'রে রেখেছি_ 

কি আনন্দ আজ, হুয্টোধন! আজ পার্থশরে কৌরবের যে মহা সবন|শ 

হয়েছে, সেও কি আমার রচনা নয়? তাই একবার এই মহানিশায় 

নিঃশঝে একাকী মাত্র শিবির ত্যাগ কণ্মে এই স্বশ্ুন্-রোপিত তরুর ফল 
ক মধুর-_কত মিষ্ট হয়, তাই পরীম্মণ করতে এসেছি | শ্মশান-বৈরাগ 
কৈ, তা ত আস্ছে না, বিবেকের ডাকৃ-কৈ, তাও ত শুনতে প.চ্ছ 

নাঃ যে পথ ধরেছিঃ দেই পথেই চলেছি । চলেছি-_ঠল্ব-_-5.র? 

চল্ব। খাসা যাচ্ছি-_-আরও যাব, কৌন বাধা-_কোন বিস্ব মাশ শা, 

অদম্য উৎসাহে সব দলিত ক'রে চলে যাব। কে বাধা পেবে? পিহা? 

ন্নেহান্ধ তিনি, পারেন নি--পার্বেনও না। জননী? তার মাতৃতকে 

দূরে ঠেলে রেখেছি__কাছেই যাই, না| বিছ্রর? গ্রাহই করি না। 
ভান্ুমতী? সে আমার মহ্িষী, আমাকে সে বেশ ক্বুরেই জানে- বেশ 
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শ্প্তল্রহী [৪র্থতগ্ক; 

ক'রে চেনে । অন্তরালে অশ্রমোচন ভিন্ন তার স্বার কোন সাব্য নাই। 
এত মুক্ত _এত স্বাধীন__এত নির্ব্বাধ ছুধ্যোধনের মত আর একটিও নাই। 
[ কিঞ্চিংকাল আকাশের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া পরে ] সমস্ত আকাশ 

আমার দিকে চেয়ে দেখছে, আর যেনকি গম্ভীর চিন্তা কর্ছে।, সমস্ত 

অন্ধকার এক সঙ্গে গা হয়ে, আমায় ঘিরে নিয়ে বেশ করে নিঃশকে 

দেখে নিচ্ছেঃ আর বিরাট মহাশ্মশানে, তার র9গ্লিতা বিধাতার দিকে 

এক দৃষ্টে বিস্মিত নয়নে চেয়ে আছে । এত বড় আমি-_এত উচ্চ আমি-_- 

এত ভীষণ আমি যে, কল্পনাও কর্তে পাঁর্ছি না। কে? [ নির্বাক্ 

বিস্রয়ে চাহিলেন ] 

নিঃশবে কৃষ্ণের প্রবেশ। 

কুষ্ণ। নিজের কৃতিত্ব দেখে বিঃস্মত হয়েছ) মহারাজ ? 

তুর্য্যো। টৈশভ্রম্ণ ব্যাধি যপতি কৃষ্ণেরও আছে দেখ ছি। 

কৃষ্ণ । এমন অরক্ষিত গভীর নিশীথে একা কেন, মহারাজ ? জন্ুতাপের 

বহি-জ্বাল৷ কি রাজা দুধ্যোধনকে এত শী তাপ দিতে পেরেছে? 

দুর্্যো। অনুতাপের বহি হ্বধ্যোধনের প্রতাপকে পরাভব করতে 

পারে, এ কি কখন শুনেছ, কৃষ্ণ ? | 
কষ্ণ। যাক্, মহারাজ! আমি তোমার কাছেই এসেছি । 

দুধ্যে। । পাঁচখ[নি গ্রামের আশা কি এখনও পাগুবেরা করে নাকি ? 

কৃষঃ। না অন্ত ভিক্ষা। 

তুর! । হে মহ। রাজনীতিক কৃষ্ণ! এবার কোন্ অভিনয় দেখাতে 

এসেছ? | , 
কষ্চ। যে যথার্থ ভিক্ষা করতে আসে, সে যে কোন অভিনয়ই 

দেখাতে পারে না। সে যে ভিক্ষুক-_দীন, অগ্ুগ্রহ বা দয়ার মিষ্টানত্রের 

উপরই যে তাঁর লোবুপ দৃষ্টি পড়ে থাকে । 
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১য় দৃষ্ত | ] | শস্পন্ী 

দুর্য্যো । একটা কথ! জিজ্ঞাসা করি, কৃষ্ণ! নিজের বালা এবং 

কৈশোর লীলাকে যে কলঙ্ক দিয়ে মলিন ক'রে রেখেছিলে, সে কথা ছেড়ে 

দিলেও তোমার এই যৌবঙলগীলাকেও কি মার্জিত ক'রে নিতে পারলে 
না? "এখন তুমি দ্বারকাঁর অধিপতি । এখন৪ তোমার একটা আজ্ম- 

সম্মান বোধ-_একটা পদ-গৌরব-লালসা-_-একট। প্রতিষ্ঠার বাসনা তমার 
মনকে উন্নত কর্বার দিকে নিযে যেতে চায় না? পাগুবের দাহ কি 

তোমাকে এত নী5-এত হেয় ক'রে রেখেছে, যার জন্য তুমি তদের 

বিপক্ষের কাছে বারংবার ভিক্ষা পাত্র নিয়ে আস্তে লক্জিত হও না? 

রুষ্। মহারাজ দুর্যোধন ! গন্ধের উচ্চ শিখরে দাড়িয়ে নিয় গেখে 

দেখ লে, অনেক জিনিষই দেখতে পাপয়া যায় না। এমন কি-__এরপ মন্ধ 

হয়সে যে, ভার সেই 'আাশ্রয়শিখর যে পদতল হ'তে সারে চলে যাচ্চ্চ, 

অচিরাৎ তাকে ভীষণ ভাবে মহাশব্ধে পতিত হ'তে হবে, সে দুষ্টিও তার 

তখন থাকে না। সেযাই ভ”ক্, মহারাজ! আমি আজ ভিক্ষাগণগট, 

আমার মুখে আর কিছু শোভ। পায় না। 

দুর্য্যো । কি ভিক্ষা চাই ? মুদ্ধসন্তি? 

কৃষ্ণ । হাতাই। ] 
র্য্যো। "কেন, পাওবেরা তু এ পর্যান্ত জয়লাভ ক'রেই চ'লে আসা! 

পিতামহ ভীম্মকে পরাজয় করেছে । আজও অজ্জুনি আচাষ্যের রণে 'নজ 

সাফল্য নিয়ে শিবিরে ফিরেছে । তবে আবার সন্ধি আন্দন 

কেন? 

কুধ্চ। ছুইদ্িকেরই মঙ্গলের জন্য--সমস্ত ভারতের কল্যাণের জন্ট - 

সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতির হিতের জন্ঠ কৃষ্ণ জাজ মহারাজের কাছে চিশ্প- 

প্রার্থী। রক্ত-আ্োত রুদ্ধ হয়ে যাক 

হৃধ্যো। এ প্রার্থনা কি পাগুবের, না শ্বযং যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের ? 
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শগ্তন্সএী [ ৪র্থ অঙ্ক; 

কৃষ্ণ । এ প্রার্থনা মস্ত বিশ্বের--এ গ্রাথৰ। ঈশ্বরের, কৃষখ তার 

গ্রতিনিধি মাত্র । 

ুর্য্যো । এত উচ্চ দোহাই না দিলেও তোমার "অভিপ্রায় আমি বুঝতে 

পেরেছি, কৃষ্ণ! তুমি যত বড় রাজনীতিক--যত পড় চতুর এ্জ্ীজালিক 

হও না, কিন্তু মনে রেখো- কষ, ছুর্যোধনকে ছাপিয়ে উঠতে পার নাই। 

শকুনিই পারলে না-_ তুমিও না। 

কৃষ্ণ! শকুনি পারে নি? খুব পেরেছে। তার উদ্দেশ্ঠ সে পুর্ণ 

করবার বেশ প্রশস্ত পথ ক'রে গিয়েছে । 

তুর্য্যে। তুমি কি মনে কর, রুষ্জ শকুনি তাঁর উনশত ভ্রাতা এবং 

পিতাকে হতা। করবার প্রতিশোধ নিতে আমাকে চাতুর্যে চালিত ক'রে 

এহ যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছে? ত যদি বুঝে থাক, তা" হালে নিতান্তই ভূল 

ক'রে ফেলেছ । 

কুঞ্ণ। যাঁক-সে কথার আর সময় নাই, মহারাজ ; এখন রুষ্ণের 

সবিনয় প্রার্থনা! পুর্ণ কর-_সন্ধি ভিক্ষা দাও--ভারতের মহ সর্বনাশ 

নিবারণ করি। 

তর্ষ্যো । দ্ুর্ষ্যোধন কখন তাঁর বিবেককে খব্ব ক'রে কাঁজ করে না। 

কষ্ণ। বিবেক? পগুবদের যতুগৃতে তুত্যার চেষ্টা-_সেঁকি বিবেক? 

তগগ-ক্রীড়ায় তাঁদের নির্যাতন ফরাঁ_সেকি বিবেক ? তাঁর পর এই 
কুরুক্ষেত্র-্মদ্ধ বাধিয়ে দেওয়।-_-এও কি বিবেক ? 

দুর্ষেযা। হালবিবেক । তবে সাধারণের বিবেক নয়-_ক্ষত্রিয়ের 

বিবেক-_কৌরবের বিবেক-_ভাঁরতের একছত্র সম্রাট দুর্য্যোধনের বিবেক- 
ছপে-_-বলে--কৌশলে শক্রকে নির্ধাতন--শক্রকে আক্রমণ__শক্রুকে 
পীড়ন, কোন্ রাজনীতি-শাজের নিষিদ্ধ, ধদ্ররাজ? 'ক্াজন্ম পাগুবের! 
জ্ঞাতিত্ব হিদাবে খামার মহাশক্র। শৈশব হ'তেই বুকোদর আমার 
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»্য় দৃশ্ত। ] | গুল্রহী 

প্রতিদবন্দ_ী। অতি রাল্যকাঁল হ'তেই পরম্পর পরম্পরের চক্ষে ঈর্ষা এনে 

দিয়েছে-_হিংসা এনে দিয়েছে--বিষ জ্বেলে দিয়েছে। অজ্জুনি স্পর্ধার চক্ষে 
'দেখেছে। 

রষ্ঃ। ধর্্মরাজ? 

হযে] । তাঁর উপর ত হিংসা কখন করি নি। দ্যুতক্রীডার কথা 

বল্বে? দে ত ক্ষত্রিযের পক্ষে অগ্তায় নয়। সে দৃাতজ্রীড়ার সন সেই 
পাঁগুবের রাজহুয় যজ্ঞ হ'তেই দেখ| দিয়েছে । আমাকে অপমানিত করা 

কি পাগুবের সে যঙ্ছের প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল না? তাঁরই প্রতিশোধ 

অক্ষব্রীড়া। 

কৃষ্ণ। কুলবধূ নিযাতন? ৰ 

ছর্যো। পণবদ্ধা দ্রৌপদীকে থে তখন আমরাই জয় ক'রে নিযেছিলাম, 

দ্রৌপদী যে তখন আমাদের দাসী । সভামন্যে ব্রণের ০৯ বলবে % 

গব্বিতা দ্রৌপদ'র সতীত্ব-গব্ব পরীক্ষার একট কৌশল মাত্র । তেমন মাহেন্ 
ম্থযোগ দ্রৌপদীর ঘটেছিল বলেই ত দ্রৌপদী আজ জগতের মদি তীয়া সতী । 
তাতে ত পাওবদের উপকার ছাড়! ক্ষতি কিছুই করি নাই। তার পর-_ 

পাচখানি গ্রাম-ভিক্ষার যে অভিনয় দেখাঁতে এসেছিলে__তার কথা বল্বে? 

ঘর্ষোধন শন্রকে কখন একপ কপার চক্ষে দেখে না যে, পাচগানি গ্রাম 

দিয়ে একট] দাত| নাম কিনে নেবে। ছূর্যেোধনের দানে এত ক্ষুদ্র স্বার্থ 

থাকে না। সে করে ত এমন দান কর্তে পারে যে, তার সমস্ত সাত্রাজা 

দিতেও সে কুন্িত হর না। সেসময় পাঁচখানি গ্রাম দিলে জগতে নে 
কর্তষে, হুর্যোধন পাওুবদের সঙ্গে যুদ্ধের ভয়ে পাচখানি গ্রাম ছেড়ে 

দিয়েছে । বলেছি ত, কৃষ্ণ, ছুষ্যোধন নাম চায়_-দে নামের জন্য 

সাম্রাজ্য, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত দিতেও ইতস্তত; করে ন|। 
কষ্ট | হ'তে হয় ত তাই হবে। 
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শনপ্তবহ্থী [ ৪র্ঘ অঙ্ক রি 

দুর্যযে।। জক্ষেপও করি না। ছূর্যোধন শত্বিং-_বীর, সে কাপুরুষ 

পাণ্ডব নর । 

কৃষণ। মহাপাপী৪ এমন কেউ নাই। 

দুর্যো।। হ'লেও সামান্ত পাপী সে হ'তে ডর না, সে চাক্ সেই 

মহাঁপাপী ভতে। কিন্তু পাপী হ'লেও ছূ্যোধন পাগুবদের সম্বন্ধে কোন 

পাপাচরণ করে নাই; যা করেছে- _ক্ষত্রিয়ের কাঞ্চ করেছে-_রাজনীতির 

সম্মান বজায় রেখেছে । জগতে ছ্যোধনের মিধা! পাপ মিথ্যা কলঙ্ক 

তোমর। খুবই রটরেছ বটে, কিন্ত আমি মুক্তক”ঠ বল্তে পারি যে. যদি 
শত্র:ক ছলে--বলে-_কৌশলে পরাজয় কর্বাঁর চেষ্টাকে অন্যায় বা অধর্থ 

ব'লে মনে করা যায়, তা? হলে দেখছ যুপতি কুধঃ9 সে অন্তায় বা অধন্থু 

হ'তে অব্যাহতি লাভ করতে পারেন নি। গিররজে জরাসন্ধকে বধ 

কর্বার ভন্য দেঞ্দিন নিজেকে এব ভীমাজ্জবনকে ব্রণ ব'লে পরিচয় দিয়ে, 

সেই নিরলস জরাসন্ধকে বব করন হয়েছিল % আবার গত প্রশ্বই 

কুরুক্ষেত্রেই মহাত্মা ভীম্মকে পরাজয় করবার জন্য শ্রিখগ্তীকে সুখে রেখে 

নিরজ্বের প্রতি তন্ত্র বর্ষণ করান হয়েছিল, এ সব হন্বণাজাল বিস্তার করেও 

যদি রুষ্ণ পান্সিক-_নধরায়ণ__ধগ্সরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রধান নাক কলে 

পরিচয় দিতে পারেন, তা? তলে ছুর্যোধনকে অগ্ঠায়কারী-_অধর্ম্কাবী বলে 

কিসে? একই কার্ধা ক'রে একজন ভ'লেন ঈথর, আর একজন হলেন 

মহ্াপাপী ? চমৎকার মানুষের বিচার ! 

কুষ্ণ। মহারাঁজ ! শুদ্ধ কাধা দেখে ফলের বিচার করলে চলে না 

উদ্দেন্ঠ নিয়ে কগা। একজন দম্যুতে আর একজন ঘযোদ্ধাতে যেরূপ 

পার্থক), একট] চিংস-ব্যাপ্র মার একক্সন শিক!রী ব্যক্তিতে যে পার্ক, 

্বার্থান্ধ ভিআর চর্ষেযাধন আর বিশ্ব-হিতব্রতধারী নিঃস্বার্থ, নিক্ষাম কৃষ্ণের 
অগণ্য রাজন্বর্গেরও প্রাণরঙ্গার্থ জরাদন্ধ বধ বা ভীম্মকে ছল কৌশলে 

৫ ১৪৭ 



২য় দৃষ্। এ ৃ গ্ুবথী 

পরাজয় করানর মধে) সেইরূপ আকাশ-পাতাল পার্থক্য । যজ্জার্থে পশুবলি, 

আর বৃথা পশুখলিতে অনেক ব্যবধান। তুমি দন্যু-__উৎপীড়ক-_হিধঅ 

-উচ্ছেদক। বুঝলে, মূর্খ দু্যোধন ! এন্বর্গ-নরক ব্যবধান । 

র্যা | [ বংশী ধ্বনি করিলেন, সহসা একদল সৈষ্ প্রবেশ করিল | 

বন্দী কর। 

কষণ। এ ভূল সেদিন ভেঙে যাঁয় নি, অন্ধ ? 

ছূর্য্যো । না__যাও, সৈন্যগণ ! 

[ সৈম্তগণের প্রপ্তান 1 

রুষ্ণ। বন্দী করলে না, মহারাজ? 

দর্য্যে। । সেদিন ভুল করেছিলাম, আজ তাঁর সংশৌধন ক'রে নিলাম । 

কারণ-দূত অবধ্য-_ক্ষণার্থ। যাও, দূত! সন্ধি হবে না। 
[প্রস্থান। 

কুষ্ণ। সদ্দি হবে না বুঝেছিলাম__ভারতের রক্ত-আোত কু হবে 

না, বুঝেছিলাম__কোন একটা মহাত্যাগ ভিন্ন ভারতে ধশ্মরাজা প্রতিষ্ঠা 

আমার অসম্ভব, তাও বুঝেছিল/ম। তথাপি সেই অসম্ভব সম্ভব করতে 

ছুটেছিলাম, আজীবন শোণি৩-স্রোতের %বিরোধী াযি, অথচ সমস্ত জীবন 

সেই শোণিভ-বিন্দুতেই সন্তরণ করে যেত হ'ল। নারাধণ! এ 

নিয়তি তোমার, তাকে অিক্রম কর্ধার শক্তি এ কৃষ্ণের নাই । তম 

য্ত্রী, আমি পে যঙ্ত্রের পরিচালক । তোমার কন্ম, আমি তার “হামার 

সম্পাদক । তোমার ইচ্ছা, আমি পুর্ণ ক'রে দেবা । [উদ্দে:শ) ভদ্রী ! 

আজ্মবন আমার সহায় তুমি ভগিনি! আত্মতাগিনী ভগিনী ভাগাব! 

এবার এই মহা! আত্মত্যাগের ভিক্ষা কর্তে তোমার কাছে ম্পচ্ি। 

দেখো-_যেন বৃঞ্চিত করো! না। ['অদূরে ঘন্টাধবনি হইল] এ দিপ্রহর 

রজনীর সঙ্কেত ধ্বনি! যাই। ৬ [ প্রস্থান 
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শনগ্ুব্পহী [ ৪র্থ অঙ্কঃ 

গীতকঝণে ভৈরব ও ভৈরবীগণের প্রবেশ। 
সকলে ।-_ 

গান। 

গভীর রাত্রি নাহিক যাত্রী, 

নীরব ভৈরব এ মহাশ্শান। 

বাজিছে ভৈরবে রহিয়।-রহিয়] 

মাঝে মাঝে ওই প্রলয়-বিষাণ॥ 

ছুটিছে দ|মিনী চমকি বিশ্ব, 

ধরিছে কৃরুক্ষেত্ ভীষণ দৃষ্, 

গভীর আধারে শ্ুশান মাঝ রে, 

অ্বলিছে চিতা কু হই:ছ নির্ব্বণ | 

স্তব্ধ বায়-গাত পিশ্তব প্রকৃতি। 

কনু বা দাচিছে কবদ্ধ মূরতি, 

মহ।(ক'লের খেক্সা, মহাকালের লীলা 

টলিছে নিক্নত, নাহি অবসান £ 

[ প্রস্থান। 
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ততীস্ত্ দুশ্য । 

পাগব*শিবির | 

[ স্থভদ্র! ধ্যানমগ্ন হইয়া] বসিয়াছিলেন, কিধিতৎ পরে অঞ্জনের প্রবেশ ও 

্ভদ্রার মুখের দিকে চাহিয়া রভিলেন। ] 

শজ্ছন। একটি তুলসী তরু__পবিত্র-_শান্ত_-উদ্রাসপীন। গ্রহ- 

আঙ্গিনাথানি তাঁর সমস্ত পৃত দৌন্দধ্য দিয়ে ঘিরে বসে আছে । নার 
সমস্ত শ্লিপ্ধ পত্রাবলী নারায়ণের গীপাদপদ্মে পুণ্পাঞুলি দেবার জন্য ধ্যান- 

মগ্ন ভয়ে উপবিষ্ট! যেন স্বং মৃন্তিমতী ভক্তির স্তার__মুস্তিমত শাস্তির 
গার তদ্রা এই পাওব-শিবির উদ্জ্বপ ভান্বর করে হুলেছে । যেন তপোবনের 

একটি শান্তিময়ী উপাসনা এসে এই পাওব-শিধির পবিত্র ক'রে রেখেছে । 

কিনব! স্বর্গের একটি মুস্তিমতী পবিত্রতা নেমে এসে পাগুব-শিবির উদ্ভাসিত 

ক'রে দিয়েছে। কি সন্দর-_ পবিত্র স্বচ্ছ__-চ্চঞ্চল ভদার প্রফুল্ল 

মুখখানি! যেন ঈষৎবিকশিত স্লপন্ম একট ঢল ঢল কর্ছে। 

কুটিল চিন্তা মালিশ্ঠ নাই--সংসার-চিন্তার কালিমা নাই। ছুটি "নেত্র 

হতে ভক্তির ছুটি মন্দাকিনী ধারা ধীরে ধীরে পতিত হ'য়ে বক্ষ 

প্রাবিত ক'রে দিচ্ছে__কি মধুর দৃশ্ত ! কি প্রীতির মন্দাকিনী-তপ্তির 

নিঝরিণী-_ শাস্তির প্রত্রবিণী! দেখলে সব অবসাঁদ--স্থুব দ্রঃ৭-_সব 

ক্ষোভ যেন কোথায় চ'লেযায়! এমুত্তি দেখলে সংসার ভুলে যেতে 

হয়-_সংশয় দূর হয়েযায়-_শ্রীরুষ্ণের গীতা মনে পণড়ে যার “সর্ধান্ 
ধন্দমান পরিতাজ্য মামেকং শরগং বর্জ”। এত দয়া তোম'ব, এত 

কৃপা তোমার, তথাপি তোমাকে বুঝলাম নাঁ-হতামাকে চিন্লাম না। 
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শুন প্রল্প-্থী [ ৪র্থ অঙ্ক? 

স্থভদ্রী। [ধান ভঙ্গে ] হরে মুরারে- হবে মুরারে! [সহসা 

অজ্জুনিকে দেখিয়। গললম্বীকৃতবাসে প্রণাম করিয়। প্দরুজঃ মন্তক ও রসনায় 

আম্বাদ করিলেন ] এসেছ? এস _ব'স। 

তঙ্জুন। বড় বাথা নিয়ে এসেছিলাম-বড় বেদনা নিয়ে এর্সেছিলাম, 
কিন্তু তোমার মধুর ধ্যানমগ্র ভাব দেখে, আমার অর্ধেক ব্যথা অর্ধেক 
বেদনা! দূর হয়েছে | 

স্থভদ্রা। কিসের ব্যথা_-কিসের বেদনা, নাথ ? 

র্জন। তাই বল্তে আর একটু ভুড়াতে তোমার কাছে এসেন্ছ, 

ভদা' তুমি ভামায় জুড়াও-তুমি আমাকে শান্তি এনে দান তুম 

আগার রক্ষা কর। 

স্থভদ! ! অমন মহাসিদ্ধুর নীলান্ব, ছেড়ে পদ তুরজিণীর কুলে এসে কি 
জুড়াতে পাবুবে। নাথ? 

অঞ্জন | সে সিন্ধুর অগাধ সগিলে প্রবেশ কৰ্তে পার্লাম না, ভদ্র)! 

আমি সে *ক্কিতে বধ্িত আগামি বড় ভতভাগ্য, ভদা ! 

সুভদ্রা। সে থে দার নাগর, নাগ! সে যে ক্ষপার অনন্ত সিন্ধু পার্থ? 

তোমাকে? ত তিন কগা। বিতরাপ বঞ্চিত করেন নি, নাথ! তার সমস্ত 

সঞ্চিত দেববাপ্তিত অনুতপিঞ্চিত গাভামৃত৪ হোমাকে 'জ্ধারায় পান 

করিকেছেন, (প্রযম ! সংগার থেকে এক তোমাকেই যে তিনি তার 

উপযুক্ত পাব্র বলে চয়ন ক'রে নিয়েছেন, নাথ! 

অর্জ,ন। কিন্তু ছুর্ভাগ্য আমি-_মন্দভাগা ক্মমি, সে অনুত আস্মাদ 

লাভ করুতে পাব্লাম না, আমার বিকার নাশ হল না, আমার চিত্তস্থির 
হল না। জ্ঞাতি নাশের আশঙ্কা আমাকে দিন দিন অ্রিয়মাণ__নিস্তেজ-- 

অলস ক'রে তুল্চে। ভদ্ত্রা আমি কৃষ্ণকে বুঝতে পার্লাম না__-আমি 
নারায়ণকে চিন্তে পাঙ্্লাম না, আমি আমার বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি-_ 

ও ৫২৯. 



ওয় দৃণ্ত। ] ূ সঞ্তক্পহ্থী 

আমি আমার সব হারিয়ে ফেলেছি । ভদ্র! ভদ্র! আন অসহ্থাঘ_ 

নিঃস্ব, আমি কপ্রেমে বঞ্চিত। আর আমার কিছু নাই ভদ্তা, কিছু নাউ! 
স্ৃতদ্রী। তোমার সব আছে-নাথ, সব আছে। কিছুই ভারাও 

নাই__কিছুই যায় নাই। তার কৃপা একবার যে সম্বল কর্তে পেরেছে, 
তার দয একবার যে লাভ কর্তে পেরেছে, তাঁর কিছুই যায় না__সে 
কিছুই হারাঁয় না, পার্থ! ৭ কৃষ্ণেরই বাক্য। 

অজ্জুনি। সেই কৃষ্ণ-বাক্ই আমি বিশ্বাস ভারিয়েছি। জ্ঞাতিবধে 
হাত ওঠে না। রণক্ষেত্রে খন গাশীবে শর যোজন! ক'রে লক্ষোর দিকে 

চেয়ে দাড়াই, তখন আমার সমস্ত হৃদ যেন ভেঙে যায়। সেই ভগ্র 

স্বদয় হ'তে একট! হাহাকার উঠতে থাকে । সমস্ত স্নেহ-_সমস্ত মমত। 
গ'লে দ্রব হ'য়ে সেই আোতপারা অভ্র হরে চক্ষু হতে ঝরতে থাকে । 

তথন ভদ্র, সব ভুলে যাই শক্রভাঁব থাঁকে না-ক্ষত্রিয়ত্ব থাকে না-বীরত্ 
দূর হ/য়েযায়_মন শিথিল, হস্তে ধন্নুশর তখন থর্ থল্ ক'রে কাপতে 

থাকে । তখন মনে হয়, ভদ্রা,। আমি আমার আঙ্মর-স্থজনের 
ন্নেহময় হৃদয়ের স্নিগ্ধ উচ্ছ্বাসে উচ্ছুসিত হ'য়ে উঠেছি । তখন আর পারি ন। 

“-মবসন্ন হ'য়ে রথে বসি। কৃষ্ণের দ্ধ মুখর, দিকে ভয়ে তাকাতে 

পারিনা। 

সুভদ্রা। গীতা ত তোমাকে শক্র ভেবে কৌরবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে 

শিক্ষা দেয় নি, নাথ! গীতা তসংপারে কাকেও শত্রু ভাৰতে শেখায় 

না, পার্থ! গীতা শেখায় -ক্ষত্রিয়ের ধম্ম পালন করতে, নিলিপ্ত মনে-_ 

নি্কাম প্রাণে কর্মফল সমস্ত গোবিন্দের চরণে সমর্পণ ক'রে হিংলাশৃন্ট হ'য়ে 

এণে প্রবৃত্ত হ'তে। গীত শেখায়-মানুষ নিজে কিছু করে না, 

ভগবানের ইচ্ছাতেই সব হঃয়ে যায়। মানুষ কেবল তার নিমিত্ব মাব্র! 

গীতী। শেখায়-+কেঁউ কাউকে হত করতে পারে না, বা কেউই কখন হত 
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হগুল্লহী [ ৪র্থ অঙ্ক : 

হয় না। কারণ-_-আত্মা অবিনশ্বর, তার জন্ম ভল্লা, মৃত্যু কিছুই থাকে 

না। গীতার এ কথা বুঝালে- গীতার এই মন জান্লে-গীতার এই 

সনাতন ধর হৃদয়ঙ্গম কর্লে, যুদ্ধ কর্তেও অর কোন ছিধা-_-কোন 

ংশয় _-কোন অবপাদই আস্তে পারে না, নাথ! তুমিই যে” কৃষ্ণের 

ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রধান সহায়। তোমাকে নির্ভর ক'রেই যে, কুষ্ণ 

এই ভারতব্যাপী প্রবল ঝঞ্চার উপশাস্তি করুতে প্রস্ব5 হয়েছেন । তোমাকে 

সহায় ক'রেই যে, পার্থ ! কৃষ্জ এহ ভারতুমরর তপন্ম-বিগ্রবের মহাসিম্কৃতি 

ঝ'1প দিয়েছেন, নাথ ! 

ক্অজ্জন। তবে এমন হচ্ছে কেন? তবে পার্ছি না কেন, ভদ্দ। ? 

তবে কৃষ্ণের এই ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার সহাঁয় হ'তে পার্ছি না কেন, ভা ? 

তুমি যা বুঝেছ__তুমি গীতা-মশ্্রীকে যেরূপ হৃদ*গ্গম ক'রে সেই ভ'ক্তর 

তরঙ্গে ভেসে যাচ্ছ? আমি ততাপার্ছি না, গিয়ে! অজ্জন কি আজ 

জগতে এত হেয়-_এত অপদার্থ হয়ে উঠল, ভগ্জা? কর্তব) হারালে তার 

আর দাকে কি, ভদ্রা? 

সুভদা। কৃষ্২-প্দে মন দা৪- কষ্চবাকো বিশ্বাম রাখ) কুষ্ণকে 

সমস্ত দেহ মন--সমপ্ত, প্রাণ দি বুঝতে চেষ্টা কর, নিজেকে তার যন্ত্র 

পুর্ভলি ক'রে রখ, তা” ভ'লে আর কিছু করতে ভাব নাকিছুই ভাবতে 

হবে না-কিছুই বুঝতে হবে না। সেন মহাসিপ্ুর প্রবাহে আপনাকে 

ভাপিদে দা? কোন দিকে চেয়ো না-কোন দিকে দেখো না। সেই 

প্রবাহ ধারা যেদিকে নিয়ে যায়__যে কুলে নিয়ে উত্তীণ করায়, তাই 

কর। সব ভুল ভেঙে যাবে--সব কর্তব্য এসে আবার অজ্জনকে জুড়িয়ে 

ধর্বে-_সব ক্ষত্রিয়ত্ব এসে আবার পার্থকে উত্তেজিত ক'রে তুল্বে। 

অজ্ছুন। ভত্রা! তুমি দেবী. কৃষ্ণের ভগিনী__মহাদেবী তুমি 
তোমার এই দিব্যজ্যোতিতে আমার মনের অন্ধকার যেন দূর হ'য়ে যাচ্ছে 
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ওয় দৃশ্ত | ] : ণ্তবথী 

সংশয়ের বোবা যেন লঘু হ'য়ে আস্ছে। তোমার তহৈতুকী তক্তির 

প্লাবন এসে যেন আমাকে সবেগে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তুমি প্রভাতের 
্নি্ধ রশ্মি-_তুঁমি চন্দ্রের শীতল কৌমুদী। আমার সমস্ত তমোরাশি যেন 
কোথায়ু অস্তহিত য়ে গেল। যাই--এই ভাব থাকতে থাকৃতে-- এই 

সপ্জীবন-সুধার পরশ মুছে যেতে-না-যেতে-_কুষ্ণের কাছে গিয়ে তীর চব্রণ- 
তলে সব লুটিয়ে দিই গে ; নতুঝ। বিলম্ে জামাকে বিশ্বীস নাই । আবার 

সব আলোক নিব্বাণ হ'য়ে যেতে পারে । তবে আসি, ভদ্রা! ভগবাংনর 

কাছে প্রার্থনা কর, যেন *জ্জুন কৃষ্ণের পায়ে “নিজেকে বিকীঠে পাবে 

[ যাইতে উদ্ভভ হইলেন ] 

সহস হাস্যমুখী উত্তরার প্রবেশ । 

উত্তরা । [ ঞ্ভুনের বক্ষে পড়িয়া কবেষ্টন করিয়া বিকেল ] 

বাবা! বাবা! তোমাকে আমি সারা শাবির তন্ন তন্ন কারেগুজে 

এসেছি, কোথাও দেখতে পেলাম না। কেন, বাবা! এ কী? ০ 

দেখতে পাই নি তোমার? ক'দিন এমনি ক'রে যে ভৌমার বুকে গড তে 

পাই নি, বাব! কি হয়েছে বাবা, তোমার? মুখখানি মাঁপন দেদাচ্ছে 
কেন? বুঝিউন্তরাকে তুমি ভগবান না, বাবা? 

অজ্জন। আমার হৃদয়*উগ্ভাণ্র স্নেহের পারিভাঙ €ষঃ উঠ হ! 

আমার হদয়'মন্দিরে একথানি ম্নেহময়ী প্রতিমা ফে তুই মা! গাগবের 

আধার গৃহের একটী স্সিদ্ধ দীপ্তি বে, তুই উত্তরা । তোকে ৬)7বান্ব 

না ত,আর কাকে ভালবাস্ব মা জমার? ভদ্র।! দেঁথ--০৭"৭ 

নয়ন ভুড়াও। এমন কি কথন দেখেছ? এমন আননোর ধার এমন 

ত্রিদিবের ম্ষমা! রাশি-_এমন হান্তমরী, মধুময়া, ফুল্লময়া ৭৮সতী 
জ্যোত্নাকে কিআর কখন দেখেছ, ভদ্দ্রী ? অভিমন্থুযর মত পুত্র ধদের 
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এনশুন্ুহী [ ৪র্থ অঙ্ক; 

-উত্তরার মত বধূ যাদের, তাদের আর কিসেক্প অভাব থাকে; ভদ্রা ? 
[ সুভদ্রা এক দৃষ্টে চাহিলেন ] 

উত্তরা । [ বক্ষ হইতে নামিয়া ] তোমাকে যেতে হবে যে, বাবা! 

অজ্জ্নি। কোথায়, মা? 
উত্তরা । বেশ! তা বুঝি জান না? তাবুঝি শোন নি? কুমার 

বুঝি তবে দুষ্টমি ক'রে নেমন্তন্ন করে নি? আচ্ছা লোক ত! গিয়ে মজা! 

দেখাব এখন । 

অজ্জুন। কিসের নেমন্তন্র, মা উত্তরে ? 
উত্তরা । আমার খুকির সঙ্গে যে আজ মুরলা সখীর খোকার বিয়ে 

হয়েছে। খাস। বর হয়েছে বাবা, দিবিবি টুকৃটুকে বর হয়েছে ! 

সথভদ্র।। [ সহান্তমুখে ] বর হ'ল সেই-তুমি যে পুতুলখানা এনে 

দিয়েছিলে আর পাত্রী হ'ল-_-যেখানি উত্তরা বিরাট-গৃহ হ'তে এনেছিল । 

সে বিয়ের ঘট। কত! 

উত্তর | না বাবা, তেমন ঘট! কিছু কর্তে পারি নি। কুমার 

বল্লে, যুদ্ধ শেষ হ'য়ে যাক, তার পর এ বিয়ের উত্সব খুব জাকিয়ে করা 
যাবে। কেমন-_-সেই,ভাল নয়, ধাবা? 

অজ্ভুন। আমায় ও নেমন্তন্ন কর নি, উত্তরা! 

উত্তরা । সেকুমার করে নিঃতার আমি জানিকি? মামা এসে 

নেমন্তন্ন রক্ষে ক'রে গেছেন, কুমারের সঙ্গে ওদের শিবির থেকে লক্ষণ 

এসেছিল। 'জামাকে কত দেখতে হয়েছে ! 

অজ্জ্রন। তা" হ'লে কেবল বাকী থাক্লাম আমি ? | 

উত্তরা। এঃ! বাকী থাকবে (বকি? আমি যে নিতে এসেছি-- 

হাত ধ'রে টেনে নিয়ে যাব। "তুমি .যাবে_খুকীকে আমার আশীর্বাদ 
করবে কতকি? ও 
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৩য় দৃপ্ত । ] ' হনগ্ুক্প্ণী 

অঙ্জবুন। ভদ্র। ! উত্তরা যে আমাদের বেশ ছোটখাট একট সংসার 

পাতিয়ে বদেছে। ক'নের মা”র গাল্তীরধ)টুকুও কেমন এনে ফেলেছে । যেন 
কত বড় একজন পাক গৃহিণী ; কিন্তু হায়) ভদ্র! এ আনন্দ পাণুবেরা 

আর কি কখন প্রাণভ'রে উপভোগ কব্তে পারবে ? | 

সুভদ্রা। কৃষ্ণ, পাগুবদের কখনই নিরানন্দে রাখ বেন না । 
অজ্ভুন। যদি তোমার মত বিশ্বাস সম্বল কর্তে পার্তাঁম, ভদ্র! ! 

উত্তরা । এস, বাঝ! [হস্ত ধরিলেন] আমার পুতুলের বিয়ের নেমস্তর 

খাবে। রাত্তির অনেক হ'য়ে গেছে-_-বর-কনে ঘুমে ঢলে পড়ছে। 
মার দেরি ক'রে! না---এস, বাব! [ অজ্জুনের হস্ত ধরিয়। যাইতে 

স্বাইতে ] 

গান। 
পেতেছি নুতন কেমন পুতুলের ঘর, পুতুল খেল।। 

কত পুতুল হানে, পুতুল ন(চে,. কেমশ সে আনন্দের মেলা | 

থ|কি পুতুলের ঘর-সংসার নিয়ে, 

পুতুল সনে পুতুলের আজ দিয়েছি বিয়ে, 

(সেষেআমার খেক্ষার সংসার) 

(এমন বিষে ভর! নংসার নেনয় )? 

( সেখা, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নাই ত) 

নে ষে, সংসার-মরুর মাঝ বইছে মধুর লহরী-লীলা 

| [ অজ্জছবনকে লইয়। প্রস্থান । 

স্বতদ্রা। নারায়ণ! পার্থকে শান্তি দাও-_-আর কিছুই চাই না। 

চিত্রপট হস্তে ধীরে ধীরে বিষণযুখে কৃষ্ণের প্রবেশ । 

[ দেখিয়! ] একি দাদা, এমন বিষণ্ন 'কেন? চোখ ছল্ ছল্ কর্ছে 
কেন.? তোমাকে ত আর কখন এমন ঘ্রিয়মাণ হ'তে দেখি নি, দাদা! ? 
১৬১ রি 
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হলপ্তক্রহ্থী | ্ - ৪র্থ অস্ক 

কৃষ্ণ। ভভ্রী! ভগিনি! জীবনের সে মঞ্ছ আশা বুঝি ছাড়তে, 
হ'ল! এখন বুঝছি__-সব ভুল করে ফেলেছি । এখন ভাবছি যে, 
এমন মহান্ ব্রত-_-এমন বিরাটু যজ্ঞ পূর্ণ কর্বার ছত্রাশা বুন্দাবনের একজন 

ক্ষুদ্র গোপশিওুর চঞ্চল মস্তিষ্কে কেন স্থান পেয়েছিল? ভদ্রা, যে জন্ত 

তোমার (ননিময়ে পাগুবদের সঙ্গে সন্বন্ধ স্থাপন করেছিলাম, যে তঙ্কুর 

একদিন টৈবতকে তোমায় দিয়ে বপন করেছিলাম, সে অস্কুর আর ত রুদ্ধপে 
পরিণত হবে ন! বুঝি সব আশ! ভেঙে গেল__সব ভরস৷ চূর্ণ হ'য়ে গেল, 

ভারতে আমার ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা হল না-জগতে আমার গীতা-মাহাত্ম 
প্রকাশ করা হল না! 

নুভদ্রা। কৃষ্ণ! আমি তোমার ভগিনী হয়েও তোমাকে তকোন 
দিনই চিন্তে পার্লাম না। তোঁমার আশাভঙ্গ__তোমার চোখে ভল ! 

কোন্ ছল ক'রে ভদ্রাকে কি শোনাতে এসেছ, দাদা! অজ্জুনের অবলা 
দুর করুতে তুমি পার না, এ কথা কি ভদ্র কখন বিশ্বাস করে, কৃষ্ণ? 

কৃষ্ণ। পার্ুলাম কৈ, ভদ্রা? 

স্থভদ্রা। ইচ্ছা কর না বলে। 

কষ । গা, ভদ্রা। ভজ্জ জুশি'বাঁর অথচ কোম্ল-হদয় ! অজ্ঞান ক্ষত্রিয় 

অথচ শ্নেহ প্রবণ । মি শত টা ক'রেও অজ্জনকে উত্তেজিত ক€তে 

পারি নাই । অন্ভ্রনিকে প্রশ্থত ফর্তে না পার্লে ত আমার পে বিরাট 

তষ্টালিক। রচনা কর্তে পার্ব না। এ কয়দিন ভীম্ম কি সব্বনাশ করে 
গেছেন_ শুনেছে? আবার আজ হুইদিন আচার্য্য পুনঃ সেই রক্তআোত 

বদ্ধিত কব্তে আরম্ভ করেছেন।. পার্থ গুরু-অঙ্গে অন্তর নিক্ষেপ কিছুতেই 

কর্বে না। কেবল আত্ম-রক্ষ! ক'রে যুদ্ধের অভিনয় দেখাচ্ছে মাত্র । ফে 

রক্তআেত লাঘবের জন্ত এত আয়োজন, তারই যখন বুদ্ধ হ'তে লাগ.ল;, 

তখন আর আমার উদদেস্ত পর্ণ হস্ল কৈ, ভদ্র| ? ৃ 



ওয় দৃশ্য । ] ্ সনভ্তল্রহী 

স্বতদ্রা। অজ্জুনকে উতত্তজিত কর্বার আর কোন মন্ত্র কি তোমার 
জান! নাই, কৃষ্ণ? [কুষ্ণ চুপ, করিয়া রছিলেন দেখিয়া] উত্তর দিচ্ছ না যে, 
কৃষ্ণ? কি যেন বল্বে অথচ বল্চে পার্ছ না। কেন, দাদা! তোমার 
ভদ্রার কাছে মনের বাথ! জানাতে পার্ছ না? ভদ্রা ত 'তোমার কাছেই 

সব শিক্ষা করেছে। তোমার ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্ত ভদ্রা যে প্রাণ দিতে 
পারে ত কি তুমি জান না, দাদা? 

কৃষ্ঝ। তাজানি, ভদ্র! কিন্তু 

জ্ঞানের প্রবেশ । 

ব্স্ 

জ্ঞান।-- 

গান। 

এবার উঠবে বিষম ঝড়। 

তাতে কত লত। ছিড়ে যাবে--- 

কত গাছ কর্বে মড়, মড়, ॥ . 

সাধের বাগানে একটি ফোটা ফুল, 

স্নেহের বাতাসে, শীতল পরশে 

দুলছে দোঁদুল ডুল, 5 

ওই মহাঝড়ে ব'রে পড় থে) রর 

তখন কর্বিরে সব ধড়ফড়, 

[ প্রস্থান। 

সুভদ্রা। কাঁদের সাধের বাগনের একটি ফোঁটা ফুল ঝণরে পড়বে, 

দাদা? [কৃষ্ণ নীরব রহিলেন] তথাপি নীরব রইলে, দাদা! ভয় করছ? 
ভগ্রাকে চেন না? একই শোঁণিত তোমার আমার হৃদয়ে! একই 

বাসনা অতি খরশ্রোতে তোমার আমার প্রাণের মধা দিয়ে ঝয়ে যাচ্ছে। 
এমন কোন্ ঝড় আম্তে পারে, দাদা |! যাতে তুমি আমি ভেঙে পড়তে 

পারি? এমন কোন্ মহাবজ্ঞ গড়তে 'পারে দাদা, যাতে তুমি আমি চু্ণ 
” উঠ 
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শনগু্পহী ্ ৪র্থ অগ্ক; 

হ'য়ে যেতে পারি? দাদা! তোমারই গীতা তোমারই কথা--তোমারই 

ভাষা যে ভদ্র মন্খে মর্মে বুঝে নিয়েছে । এ গীত। প্রচারের বনু পুর্ব হ'তে 

ষে, তুমি আমাঁকে সেই অমুত পান করিয়ে রেখেছ ; শবে বল্তে সাহস 

পাচ্ছ না কেন, দাদ]? 

কৃষণ। একট] মহাসজ্ঘাতে অজ্জুন-হৃদয় আহত ন হলে-_একটা 

ম্গাশোকের বজ্জে পার্থহৃদয় ভাতে না পারলে 'আর কিছুতেই অজ্জুনকে 
উত্তেজিত করতে পার৷ যাবে না, ভদ্র! সিংহ ঝড় নিদ্রিত। এ বড় 

একটা আঘাত ভিন্ন সে জাগ্রত হ্ববে না, ভগিনি ! 'আমি দিব্যচক্ষে দেখেছি, 

ভদ্র! আমার তোমার আর অজ্ঞুনের একটা বড় ত্যাগ ভিন্ন এ 

ধ্মরাজ্য গতিষ্ঠা কোন রূপেই সম্ভব হবে না, ভগিনি! পারুবে, ভদ্র? 

সুভদ্র । পার্ব, দাদা ! 

কৃষ্ণ। সে যে বড় ত্যাগ, ভদ্র? 

স্থভদ্রা। তোমার ভগিনী যে, সে একট! ছোট-খাট ত্যাগ করতে কেন 

যাবে, দাদা? 

কৃষণ। এ তেজ-_এ শক্তি-__এ গর্ধ, জানি আমার তদ্রারই আছে। 
স্ুতদ্রা। আমি, যেন কিছু কিছু তোমার মনের ভাব বুঝতে 

পার্ছিঃ দাদ] ! 
কুষ। এই সম্পূর্ণই বোঝ। সাবধান ভদ্রা ! [সহসা চিত্রপট বিস্তৃত 

করিয়া স্ুভদ্রার সম্মুখে ধরিজেন। ভদ্র! দেখিয়াই মুখ ফিরাইলেন। 

তাহাতে অভিমন্ুর ছিন্নকণ্ঠ দেহ চিত্রিত ছিল-_দূরে থাকিয়া দ্রৌপদী 

তাহ! দেখিতেছিলেন ] সহা করতে পার্বে, ভদ্র? | 

সুভদ্রা। [স্থির হইয়া] তোমার মহাশিক্ষা ব্যর্থ হবে না, দাদ! 
কৃষ্। যাই আমি। 

[ চিত্রগট লইয়৷ প্রস্থান। 
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৩য় দৃষ্তা। ]. ৃ্ সগ্ুল্ঘী 

তৎক্ষণাৎ ভ্রৌপদীর প্রবেশ। 
দ্রৌপদী । [অপলক বিম্ময়ে তদ্রার মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল 

পরে ] কত উচ্চে উঠেছিস্ তুই, ভদ্রা? কত বড় আত্মত]াগের উচ্চ- 

শিখরে গিয়ে ্রাড়িয়েছিস্ তুই, ভদ্রা? কি গীতা-তত তোর অস্তঃকরণে 

ফুটিয়ে তুলেছ্ছস্, ভগিনী? তুই কি মানুষ ন! দেবী? তুই ভদ্রা, ন। তুইই 
কুষ-_না তুইই গীতা? 

স্বুদ্র।। ন1 দিদি, আমি কিছুই ন্য়। কৃষ্ণ সব, তীর ইচ্ছা । আমর! 

তার পুতুল। 

দ্রৌপদী । বিশ্বয়ে স্তম্ভিত হয়েছি, ভদ্র! আম দুর হ'তে সে চিত্র 
দেখতে পেষেছি। সে মন্রঘাতী দৃশ্য দেখে শিউরে উঠেছি । কখন মনে 
হচ্ছে_তুই রাক্ষপী-_তুই দানখাঁতুই কঠোর নিঞ্তি ; নতুবা মানবী 

হলে পার্তিস না, চুণ হয়ে যেঠিন্। মা হলে পারুতিস্ না-বিদীর্ 
হ'য়ে যেতিস্। পার্থ-পত্বী হয়ে পাব্তিস না--সুচ্ছা যেতিস্। কি অসা- 

ধারণ তুই, ভদ্রা! কি অমানুঘিক শক্তি তোর হৃদয়ে, ভব ! 

তদ্রা। কেন বাড়াচ্ছ, দিদি?৪ ভারতের যুগব্যাপী হাহাক?রের 

কাছে অতি অকিঞ্চিৎকর এই ক্ষুদ্র ত্যাগ! জগতের এই ঘোর বিশ্লব-বঞ্কার 

কাছে অতি' সামান্ত এই আত্মবিসর্জন ! ভগবান কৃষ্ধের ধর্মরাজ 

প্রতিষ্ঠার কাছে অতি তুচ্ছ এই আত্মবলি! পাগুবের এই ধশ্মরাজা 

লাভের কাছে অতি ক্ষীণ এই আত্মদান! কে মাতা? কে পুত্র? 

কে পিতা? কে পতি? কদিনের জন্ত ? কতক্ষণের জন্ত ? কোথায় চলে 
যাবে'এ সব, দিদি? কোন্ শোতে ভেসে যাবে-_-এ সব সব্ঘন্ধের সর? 
কেউ ত কিছুই কর্ছে না, দিদি! নিনিণ্ত নারায়ণ-_নিষ্কাম তিন 

্বতন্রতিনি। তীর নিয়তি-চক্রই আাদিগে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে । অথ 

জীব সেই নিয়তি-চক্রে নিষ্পেষিত হু'য়ে-_নিজ নিজ” কর্ণ ধারে এই 
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মহাশূন্যে নৃত্য ক'রে বেড়াচ্ছে_-আবাঁর শোক ছুঃখের কশাঘাতে জর্জরিত 

হচ্ছে । কে বাধ! দেবে, দিদি? এ চন্দ্র নক্ষত্র__এ গ্রহ ডুবছে-- 

উঠছে-নিবছে। এ ঘোর নিয়তি-চক্ত ! সে নিয়তি কার? নারায়ণের। 
দিদি! তিনি নিজিপ্ত-_অঙ্জুনি তার চত্র_ বৈপায়ন তার শঙ্খ। সে 
মহাশঙ্খে যে মহাঁনাদ উঠেছিল তারই প্রতিধ্বনি কৃষ্ণ তাঁর বাঁশী দিয়ে 
ভ্রগৎকে শোনাচ্ছেন । সে বীশী- গীতা। সে মধুর মোহন মুরলী__এ 

ভাগবৎ গীতা । দিদি! সে বাঁশীতে যে বিশ্ব-সলগীত বেজে উঠেছে, সে 

বশীতে যে মহাসঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে) তাতে কি শুন্ছ? কি বুঝছ? 
দ্রৌপদী । কি বুঝ ছি, ভদ্রা? 
সুভদ্র।। বুঝছ যে, ভারত অধর্ধের ঘোর প্লাবনে প্লাবিত | ক্ষত্রিয়কুল 

হিংস্র শার্দলের মত লেলিহান রসনা বের ক'রে নর-শোণিত পানের জন্য 

ছুটাছুটি করছে; ক্ষত্রিয় তার কর্ম ভুলে গেছে__মানুষ তার উদ্দেশ 

হারিয়ে ফেলেছে । কেবল একটা জীঘাংস|--একট! ঈর্ষ।-_একটা বিজী- 
গিষ! কল্পান্তের মহ] ধূমকেতুর মত-ধুগাস্তের তীব্র জালার মত পৃথিবীকে 

ধ্বংস কর্বার জন্ত জ'লে উঠেছে ॥ এই প্রলয়-অনল নির্বাণ কর্তে কৃষঃ, 

নরনারায়ণ রূপে অর্বতীর্ণ। এই মভাপ্রলয় শান্ত কর্বার জন্ত কৃষ্ণ 
অঙ্ছনের রথে সারথি । এই মতাঝঞ্ধা উপশনমত কর্বার প্রধান মন্ত্র পঞ্চ, 

পাঁগুব। সেই নিলিপ্ত নারাররণকে লৎপন্মে স্থির রেখে কৃষ্ণ নিলিশ্ত হয়ে 

কম্মক্রোতে ঝাপিয়ে পড়েছেন। এ শোন অনন্ত আকাশ হ'তে রুষ্ের 

বাশী বেজে উঠেছে। ও কি সঙ্গীত শুন্ছ? কর্ম-সঙ্গীত। এ বাশীর 
স্বরে ডেকে বল্ছেন কৃষ্ণ_মানুঘ ! ওরে অলস পঙ্গু! ওরে দুর্বল! ওরে 

ভীরু! ওরে অন্ধ! এ চেয়ে দেখ. সম্মুখে কর্মক্ষেত্র! এ কর্মক্ষেত্র কুরু- 
ক্ষেত্রকে ধর্থক্ষেত্র মহাতীর্থ ক'রে তোন্। নিজ নিজ আত্মবিসঞ্ন দে__ 
নিজ নি সত স্বার্থ*বলি দে, নছুব! নিস্তার নাই__নতুব পরিত্রাণ নাই। 
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জ্ঞানের পুনঃ প্রবেশ । 
জ্ঞান ।-- 

গান। 
ওর মানুষ কর্ম-কর্্-_কর্দ্দ করু। 

ওই দেখনা! চেয়ে ওরে অন্ধ ! 

তে।র কর্মন-ক্ষেত্রের পরিনর__কর্ম-ক্ষেত্রের পরিনব। 

কন্ম কর্ত এসেছিস রে, কর্ম কারে যা, 

গীত।-ধর্ের মন্ত্র পানে চক্ষু মেলে চা, 

নংর্থের নেশ! ছুটিয়ে দিয়ে__ 

ওরে তোর নিষ্কাম কর্ম ধর নি্ষাম কর্প ধর ॥ 

মানুষ হ'তে চাস যদি রে, তবে আজ্মবলি দে, 

পশুত্ব ছাড়িয়ে মানুষ মনুষ্যত্ব নে, 

ওই যে কর্ম্ম-সিদ্ধু ধর্ম-সিন্ধু 

একবার ঝাপ দিয়ে ঠায় পড়-ঝাপ, দিয়ে তার পড়॥ 

প্রস্থান । 

সুভদ্র/। ই দৈক-মুখোচ্চারিত সঙ্গীত আমারই বাকোর প্রতিধ্বনি 

কর্ছে, দিদি! সংসারে কম্ম কারে যেতে হবে, সেই কম্মের সঙ্গে ত্যাগ 

টাই । বিশ্বহিতের জন্ত যে কম্মু করবেই জগঘ রঙ্গার জগ্ঠ যে কর্ম কর্বে, 

তাতে ত্যাগচাই । আমাদের কোন একট মহ! আত্মত্যাগ ভিন্ন শ্রীকষ্ের 

এই বিশ্বহিত যজ্জের পূর্ণ[হুতি হবে না। সেই পূর্ণাহুতি চাইবার জন্যই 

কৃষ্ণ এসেছিলেন । যদি দিতে পারি, তা' হ'লে ভাব ত, দিদি! আশীব্বাদ 

কর তা যেন পারি । সে ছুদ্দিনের দিনে যেন অবসন্ন ভয়ে না পড়ি-ছূর্বল 

হযে না যাই। তখন যেন গাইতে পাঁরি-__প্জয় হরে মুরারে-_-হরে 

মুরবারে__মধুকৈটভারে |” তন যেন বল্তে পারি-তবযা . হযীকেশ হাদি 

স্থিতেন যখ। নিষুক্তোশ্রি তথ! করেমি 1” 

' দ্রৌপদী । আর কেউ না পারে যদ্দি, কিন্তু তুই পাঁর্বি, ভদ্রা! তুই 
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দেবী-_তুই মহাদেবী-_তুই কৃষ্ণ _তৃই-ই গীত|। য' আজ তোর মুখে শ্ুন্- 

লাম--যে অমুত আঙ্ত প্রাণভ'রে পান কর্লীম, তাতে ভদ্রী, আজ আমার 

সব অহঙ্কার চূর্ণ হ'য়ে গেল । সথ মর্যাদা, সব গরিম! আজ ধুলিকণার 

মত কোথায় উড়ে গেন। যে কৌরবদের গ্লানি অস্তষে দিবানিশি স্বত্ব ক'রে 

জল্ছিল, যে গ্লানি দূর কর্বার জষ্ট পাগুবদের দিয়ে এই নরমেধ আরস্ত 

ক'রে দিয়েছি, যার জন্ত পার্থকে তিরস্কার কর্তে কুণ্ঠিতা হই নিঃ ভা ! 

ভগিনি। আমার সে গ্রানি--সে নির্যাওন-বহ্ি আজ তোর মুখের 

গাতামৃত পিঞ্চনমে একেবারেই নির্বাপিত হ'য়ে €গছে। এতদিন মনে, 
করে এসেছিলাম-এ কুরুক্ষেত্র আমার জন্য জলে উঠেছে। 

ভেবে ছলাম-_এই পাঞ্চালীর অশ্রমোচনের ভন্যহ আজ কৃষ-সথা কুষ্ 

অর্জনের রথে সারথি হয়ে বসেছেন। এ গর্বে এই অহঙ্কারে 

এতদিন বড় দর্প ক'রে বেড়িয়েছি। কিন্তু ভদ্রা। কিন্ক দেবি। 

কিন্ধু মহীহদি! আজ তোর নিকট হ'তে যেজ্ঞান লাভ করেছি-_যে 

দিব্যদৃষ্টি পেছেছি, তাতে ত বুঝতে পার্ছি-_-তাঠে ত দেখতে পাচ্ছি 

এই মহাকুরুক্ষেত্র সামান্য পাগুব-গৌরবের জন্ত। নয় । এ বিরাট, যজ্ঞ যে,সমস্ত 
এবশ্বহিতের জন্ত--সমস্ত ক্রহ্াণ্ডের ল্যাণের জন্ত। সেই বিরাট যজ্জে তুই 

যে মহাত্যাগের আহুতি দেবার জন্ত যেমন ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিস্-ষে 

আত্ম-বিঃর্জন দেবার জন্য তুই যেমন প্রস্তুত হয়েছিস্, আমাকেও তেমনি 
ক'রে গড়ে নে, ভগিনি, আমাকেও তেমনি করে তৈরি ক'রে নে, দেবে; 

আমিও সেই যজ্ঞে_ সেই মহাযজ্ঞে যেন আমার পাচটি হৃদয়গ্রস্থিকে আহুতি 

দয়ে শুরুষ্ণের কাধ্য কর্তে পারি। আর তোকে কিছু বল্ব না, ভদ্রা। 

আমি আঁস। আজ আমি তোর কাছে এসেযা নিয়ে গেলাম, এমন 

পাওয়া দ্রৌপদী আর কোথায়ও 'কোন, দিন পা নি। সে আজ দিবা 
পেয়েছে । সে আজ তার শব্ধ ভত্ামক_ক্ষুদ্র তেজ, সব ত্যাগ ক'রে, 
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৩য় দৃশ্তা। ] সগুল্পঘী 

নবীন জীবন লাভ ক'রে গেল। বুঝলাঁম_ কৃষ্ণ! তুমিই সব--তুমিই, 
একমাত্র গতি । [ প্রস্থান। 

সুভদ্রা। | কৃতাঞ্জলি হইয়। অনেকক্ষণ উর্ধাদিকে চাহিয়া থাকিয়া ] 

রুষ্ণ। * নারায়ণ! হে বিরাট্-ৃহ্ি বিশ্বরূপ! আজ তোমার মধুর চাস্া- 

তরঙ্গে বিশ্ব প্লাবিত ক'রে রেখেছ যে! আজ তোমার বিশ্ব-সঙ্গীতের মধুর 
সুরের আলোকে বিশ্বতল উদ্ভাসিত ক'রে ফেলেছ যে! আনন্দময় ! 

অনেক দিন পরে তোমার আনন্দ-রাজা যে আক্ত আগোকিত ভয়ে উঠেছে! 

কি সন্দর__কি মধুর তোঁমার এ আনন্দময় বিশ্ব-রাজা ! কিন্ধ বিশ্বরাজ ! 
ভুমি বিশ্বের রাজা ইয়ে দীনহীন! ভিখারিণী ভগদ্রার দ্বারে এসে শিক্ষাপাত্র 

নিয়ে দাড়িয়েছে কেন? কি আছে আমার, রাজাধিরাজ। কি আছে 

আমার, বিশ্ব-সআ।ট ! যে, তোমার এ প্রসারিত হস্তে আজ তাই তুলে 

দিয়ে কৃতার্থ ভব? তবে এই ভিথারিণার ঘা আছে, তোমারই কাছে এক" 

দিন ভিন» চেয়ে য। পেয়েছিলাম, আজ তাই তোমাকে দেবো-তাই 

তোমার হাতে তুলে দেবো ।* নাও রাজ্যশ্বর! নাও যজ্েস্বর । নাও 

বিশ্বেশ্বর ! আমার নয়নানন্দকে না৪_-আমার জীবনানন্দকে নাও । আমার 

স্েহ-সরোবরের ফুটন্ত পদ্ম__পাগুব-সেঁবহাগের স্থধাটুকু__উত্তরার যথা- 
সর্বস্ব অভিমন্ধ্যকে নাও। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার স্থখ নাও-ছঃখ নাও 

শোক নাও--তাঁপ নাও-_সম্পদ্ নাও--বিপন্ নাও--আমার আমিতটুকু 

পর্যন্ত নিয়ে নাও । আমাকে নিঃসম্বল ক'রে দিয়ে যাও। আর কিছুই 

চাই না-_শুদ্ধ তোমাকে চাই--তোমার দয়। চাই-_-তোমার অনন্ত কর্ণার 

'একরিন্দু চাই। আর সব নিয়ে যা9। যা দিয়েছিলে--য দিয়ে শুপয়ে 

রেখেছিলে, রুষ্ণ ! সেও তোমারই সব--তোমারই সব। সে সবহ আজ 

তোমাকে দিয়ে, ভদ্র আজ মাত্র তোমারই নাম নিয়ে পড়ে থাকৃপ। জয় 

হরে মুরারে-_-জয় হরে মুরারে ! ঢু ধীরে ধীরে প্রস্থান + 
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চতুর্থ চুষ্্য । 

পাগুব-শিবির--পথ ॥ 

গীতকণ্ঠে বাল-বুদ্ধ-যুবা কৃষ্ণসেবকগণের প্রবেশ । 
সকলে ।-- 

গান । 

ওই বিশ্বাক(শের বক্ষ হ'তে কি বাশরী বেজ ওঠে। 

গভীর স্বরে বলে তে।রে, ওরে চল্ রে মানব, চল্ রে ছুটে ॥ 
দেখবি সেথায় কুরুক্ষেত্র, 

বিশ্ববীলীর কম্মক্ষেত, 

ুন্বি মহা-গীতা-মন্ত্র উঠবে রে জ্ঞান-চঙ্গু ফুটে ॥ 

সেথায় কর্দ্ পাবি, ধর্ম পাবি, 

মর্্-বাথ: ভুল যাবি, 

কি রহস্ত উঠছে ওরে কুরুক্ষেত্রের শোণিত ফুটে । 

ভক্তির ॥ম্বোতে ভের্চেয।বি, সব বাসন! যাবে টুটে ॥ 

ডাক্ছে বাশী দিবানিশি, 

ওরে কেন তোরা রইলি বসি' 

কর্ম দিয়ে কর্ম নাশি' মহাধন্ম নিবি লুটে । 

সেথায়, বিশ্বপ্রেমের মহা সস্ত্র দেবেন কৃষ্ণ কর্ণপুটে ॥ 

[প্রস্থান । 
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লহ দুস্প্য। 

কৌরব-শিবির | 

শকুনি একাকী গভীর চিস্তামগ্ন ছিলেন । 

শকুনি। [সহসা উরুদেশে চপেটাঘাত করিয়া ] হয়েছে_ঠিক 

শয়েছে, আর যাঁয় কোথা ? এক অভিমনযু দিয়েই কাজ হাসিল করাবন 

ব'লে কৃষ্ণ এই চক্র পেতেছেন। কি হুঙ্ষ কূটনীতিপূর্ণ বুদ্ধ তোমার কষ, 

য বুঝতে এই শকুনির আজ এই তৃতীয় প্রহর রাত্রি কেটে গেছে। 

ভাব ছিলাম--আঁচাধ্য আজ ছূর্যেণাধনের অভিমানপূর্ণ তিরগ্কারে উতত" 

জিত হরে আগামী কল্য যুদ্ধে যে, “চক্রব্হ” রচনা ক'রে দাড়াবেন বলে 

অঙ্গীকার করেছেন, আবার পুর্ব হ'তেই অর্জ,নকে সংশগুক বুদ্ধ াহ্বান 

ক'রে অগ্ঠদিকে নিয়ে যাবে, তা, হ'লে আগায্ের সে চক্রবহ ভেদ করে 

কে? এই একট! মহাসমন্তা লেগে গিয়েছিল । তার পর অনেকক্ষণ 

ভেবে যখন বের্ কর্লাম ষে, করবা ভেদ করতে এক অজ্জুন আর 

অঙ্ছ্ন-পুত্র 'মভিমনত্য ভিন্ন পাণগুব পক্ষে 'আর কেউ পারে না, তখন মনে 

হ'ল, এ কিরূপ হ'ল ? কৃষ্ণ কি তা; হ'লে জেনে-শুনে সপ্তরথী-রূপ সপ্ত" 

সিংহের মুখে কুমার অভিমন্ত্যুকে মহাখাঘ্ছের স্তায় ফেলে দেবেন? 'বশ্বাস 

হ'ল না । কৃষ্ণ ত বাবা, অত কীচা হ'তে পারেন না? তবে ক হল? 

এই" চিন্তাটাকে নিয়ে আমি বছক্ষণ কাটিয়েছি। তার পর এতক্ষণে 

কষ্চের কৌশল__কৃষ্ণের কৃট চাল্ বুঝতে পার্লাম। এন সবই যেন 

জলের মত চোখের ওপর ভাম্ছে।' দেখ ছি-_যেন এ অঙ্জুন সংশগ্তকগণ 

সহ বছরে দোস্ত! এদিকে বর সিংহন্থত অরিমন্য হাস্তে হাস্তে 
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সগুল্রহী [ ৪র্থ ক্স? 

চক্রব্যহ ভেদ কঃরে ছুটে চল্ল! তার পর ভীষণ যুদ্ধ । কৌরবপক্ষ পরাস্ত- 

প্রায়! অর্মন যেন এ ছর্যোঁধনের উত্তেজনায় একত্র সপ্তরথী মিলে 

একসম্গে 'অভিমন্ত্যকে অন্তায় যুদ্ধে ধরাশায়ী করলে! আর কি? আর 
দেখে কে? অজ্জুন একেবারে ছুটে এসে কাঁলানজের মত জলে উঠল। 
কৌরবের কাল-ধুযকেতু এতক্ষণে দেখা দিলে। এক অভিমন্থ্যুর পরিবর্তে 
রুষখ আজ যথার্থ অঞ্ঞুনকে দেখতে পাবেন। একটা মহা সজ্বাতে 

কেশরীকে আজ জাগ্রত ক+রে তুল্বেন। কি কৌশলী কৃষ্ণ তুমি! কি 
সুক্ষ চক্র তোমার নিয়ত ঘৃণিত হচ্ছে। ছুর্যোধন ! তুমি আজ অত তলিয়ে 

বুঝতে পারছ ন]। আচার্ষেঃর আশাস প্রদীনের মহানন্দে আজ তুমি 

ওপরে গপরে ভাস্ছ ! কিন্তু দুর্যেশীধন ! এতদিন যুদ্ধ হয় নি-__এইবার ঠ্রিক 

যুদ্ধ হবে এতদিন যুদ্ধ দেখ নি এইবার দেখবে, এতদিন অজ্জুন দেখ 
নি--এইবার খাট অজ্জুন দেখতে পাবে। [ উদ্ধদিকে চাহিয়া ] স্থির হও, 

পিত]! এবার তোমার পিপাসার শান্তি ক'রে দোব। এ যে-_-মামার 

পরকীয়ার কস্বর শোনা যাচ্ছে। এস এন, প্রণয়িনি ! এস, আমি অপেক্ষা 

কর্ছি। 

গীতকঠে কুমতির প্রবেশ । 
কুমতি 1-- 

গান। 

আর কি যাচ্ছ চিন্তা তোমার। 

ভোমার সব ভাবনা, সব সাধন। মিটবে গে। এবার ॥ 

দেখছ কি জার ভাব কি মনে, 

কি কাল মেধ হচ্ছে ষাট ওই অকাশের কোণে, 

ওই চেয় দেখ, দেখ.তে দেখ তে'খিরে ফেলছে ঘোর আধাধারে ॥ 

$ ঘ 
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এম দশ্া। ] অনগুলহী 

কুমতি | [ গীতাবশেষ ] 
ওই সে সে রবে আসছে ঝড় ছুট, 

মড়, মড় ক'রে পড় বে তরু ধরাতে লুটে 

তখন, সব লুটাবে-_সব ফুরাবে, উঠবে একট। হাহাকার । 

| গ্রস্থান। 

শকুনি। আর কতদিন জানি না, কুমতি ! তোমার এই প্রণয়ীকে 

প্রণয়শৃঙ্খলে বেঁধে রাখতে পার্বে? বোধ হয়, আর বেশিদিন পারলে 

না _গণন| ক'রে রেখে দিয়েছি-__শীঘ্বই শেষ হয়েযাবে। দেখে যেতে 

দিলে না, আমার এত বড় একট] বিরাট যজ্ঞ-_ছুঃখ রইল, পুর্ণানুতি বোধ 

হয় দেখে যেতে পার্লাম না। 

চারিদিকে সভয়-দৃপ্রিতে চাহিতে চাহিতে 

নিঃশব্দে জয়দ্রথের প্রবেশ । 

এসেছ? তোমারই প্রতীক্ষায় দাড়িয়ে মাছি । 

জয়। বনু কষ্টে--বহু চেষ্টায় সঙ্গের প্রহরীকে নিদ্রিত ক'রে তৰে 

এসেছি । কি বিপদেই পড়া গেছে! এআমি যেন কয়েদী ! শাস্ত্রী পাহার! 

পিছনে লেগেই আছে। | | 
শকুনি |? যাক বাজে কথা, এক মুহুর্তের মূল্য এখন কত অধিক জান? 

ছুর্য্যোধন-সভায় আজকার আচীর্যা সম্বন্ধে যে সব আলোচনা হয়েছে, সে 

সবই শুনেছি। আচা্য কাল চক্রব্যুহ নির্মাণ কর্বেন, তুমি তার বুহ-্বার 
রক্ষা করবে, কেমন--এই ত? 

'জয়। ইঁ । কিন্তু তা, হ'লে সব পরামর্শই যে আমাদের নষ্ট ৪য় 

যায়, গান্ধাররাজ! 

. শকুনি। "কেন? কিসে? 
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শনওগওল্পহী | [ ৪র্থ অঙ্ক? 

জয়। ব্যহ থাকলে হয় মামাকে প্রাণপণে কধুতে হবে, নয় পাগুব- 

দের হস্তে প্রাণ দিতে হবে । তা” হ'লে? 

শকুনি। না_বোঝ নাই, সিরাজ! তোমার আমার এতে কোন 

অস্থৃবিধাই হবে না। 

জয়। সেকি? বুঝতে পার্লাম না। 

শকুনি। তুমি কাল ব্যহদ্বারে গ্রাণপণেই যুদ্ধ কর্বে, মর্বে ন। 

তুমি শিবের করে নকলের অজেয়, তা জান? 
জয়। জানি। তা” হলে পাগুডবেরা জয়লাভ করে কৈ? এ; ! আপনি 

কি সব কথ ভুলে গেলেন? গোড়া থেকে আমাদের পরামর্শ কি? সমস্ত 

কুরুকুল সহ হুধ্যোধন যাতে পাও ব-স্তে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়-_এই ত? 

শকুনি। [হাপিয়! ] ইহা তাই। তুমি প্রাণপণে বুদ্ধ করো” 

তাতেই আমাদের আশাপুর্ণ হবে। 
জয়। মোটেই বুঝতে পারুলাম না-কি বল্ছেন, আপনি 

গান্ধারপাজ ! 

শকুনি। স্থুরাপানে মন্ত হই নাহ--ঠিক্ই বল্ছি। 

জয়। বুঝতে পারবনা? ॥ 

শকুনি। নাআর্জ না। কাল সেই বৃদ্ধক্ষেত্রেই বুঝিয়ে দোব। 
বিন্রদ্ধে চেয়ে রহলে যে? শকুনি তোমাকে নিয়ে রঙ্গ করে না, শকুনি 
তোমাকে নিয়ে শুদ্ধ কাজের কথাই কয়, এ কথাটা খুব দৃঢ়ভাবে মনে 

গেথে রেখে দিস, জয়দ্রথ ! 

জয়। তা ত দিয়েই রেখেছি । যখনই যা বল্ছেন--তাইই কর্ছি। 

যে জন্ত আজ হূর্যোধনের নিকট বিশ্বাস হারিয়েছি_-অবশেষে নজরবন্দী 
হয়েছি । 0 

শকুনি। বেশ করেছ--খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। বখন এর 
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৫ম দৃশ্ত। ] ৃ সপ্তল্রথী 

ফল কি বুঝতে পার্বে, সেইদিন শকুনির কথা মনে পড় বে-_তিনখা্কি 

পাষ্টি দিয়ে কি ক'রে গেল ৃ  

জয়। তা" হঃলে ছূর্য্যোধনের পক্ষ হয়ে পাগবদের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ 

কর্ব? কোন দৌষ হবে না? কোন ক্ষতি হবে না__বুঝুন্? 

শকুনি। হাহা, বুঝেছি_ খুব বুঝেছি । আমি যা বুঝেছি, তা কেউ 
বোঝে নাই । তুমি যাও--আর দেরি ক'রো না। হুর্য্যোধন এখন কি 

করছে? 

জয়। এখনও মন্ত্রণা-গৃহে কর্ণের সহিত মন্ত্রণায় আছেন। তবে যাই, 

গান্ধাররাঞ্জ |! রাত্রিটা আর একটু ভেবে দেখ বেন। 

শকুনি। শকুনি যা ভাববার, তা আগেই ভেবে নিয়েছে ; আর বুথ) 

মাথা ঘামায় না। তুমি এখন যাও। 
[ জয়দ্ত্রথের প্রস্থান 

[ মৃছ হাসিয়া] জয়দ্রথ ! তুমি বুঝবে শকুনির চাল? সে অনেক 

দেরি। কাল কেন তোমাকে পাগুবদের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ কর্তে বলেছি 

ত৷ তুমি বুঝতে পার্লে না? এ কৃষ্ণের চাল্ঃ আমাকেও বুঝতে অনেক 

বেগ পেতে হয়েছে । তুমি প্রাণপণে যুদ্ধ! করুলে অভিমন্ত্যকে সপ্তরণাতে 

কায়দা করতে, পার্বে কেন? ঠিক হবে-ঠিক হবে। ওঃ কৃষ্ণ ! 

, তোমার এ খাসা চাল! খাসা নৃতন কৌশল ! বলিহারি না দিয়ে থাক? 
বায়না। বাই-_নিশ্চিন্ত এখন। 

| প্রস্থান? 

»৭্ 



৬ 
ন্ট দুষ্ট্য। 

পাণুব-শিবির । 

গীতকণ্ঠে রোহিগীর ছায়ামৃত্তি প্রকাশ । 
'বরোহিণী।__ 

গান। 

কত নিশি কেদে গিয়েছে পোহায়ে 

আজি কি রে আমার দুখ-নিশি শেষ। 

আমার হাদি-সিদ্ধ, ভর] অশ্রু বিন্দু ধারা 
আজ কি হবে রে সবশেষ ॥ 

আজ কি আমায় উধার আলোকে, 

আলোকিত হুদ নাচিবে পুলকে, 

আজি ছালোরেঁর শশী যাবে কি ছালোকে 

নিবায়ে ভূলোকের আলোক-লেশ॥ 

আফ্মি কি বাজিবে মিলনের বশী, 

আজি কি ফুটিবে অধরে সে হাঁসি, 

অজ কি রে পৌর সেই পূর্ণপশী 

হাসিনে পরিয়ে উজল বেশ॥ নু 

আজ আমার সেই সুপ্রভাত! এ পাখীকুলের মধুর কাকলী শোনা 

যাচ্ছে । চন্দ্রলোক আজ সঙ্গীতের উচ্ছবামে ভরে গেছে। হায় আমার 

আনন্দের তরঙ্গে নৃত্য করছে । কতক্ষণে তাকে এই তৃষিত বুকে ভ'রে 

রাখব? কিন্তু পূংখবী তেমনি হবাস্ছে--সংদার তেমনি ভাস্ছে-টিত্তর] 
তেমনি পুতুপের বিষে দিচ্ছে। কিছুই বুঝছে না-কিছুই জান্ছে ন|। 

আব পৃথিবীর কোল থেকে_দংসারের বুক থেকে--উত্তর।র হৃদয় থেকে 
যা কেড়ে নিয়ে যাৰ*ত। আর মিল্বে,.না আর পাবেনা । | প্রস্থান। 
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হনপ্তম লুশ্ট্য। 

$ নগর-পথ | 

'জনিস-পত্র ইত্যাদি কেহ মন্তকে, কেহ পৃষ্ঠে, কেহ বক্ষে, কেছ বা হস্তে 

লইয়া ব্যস্তভাবে স্ত্রী, পু্রাদি সহ প্রঞ্জাগণ প্রবেশ করিগ। 

সকলে ।__ 

গান। 

ওরে, পাল! পাাল।- পাল রে নব পাল--পালা_পাল।। 

দেশ ছেত্ড় মৰ চল. রে ছুটে, থাকবে না ভয়_ন্বালা | 

রাজ্য শুদ্ধ যুদ্ধ নিয়ে হন্দ মুদদ দেখছে, 

যুদ্ধে শু:য় মুদ্দো হ'য়ে সব চিত।র মাঝে জল ছে, 

শালা জালিয়ে গেল দেশট।। 

ওরে আয় রে ছোট কেন্টা, 

শালা ম'লে দিতাম দিন্নি, 

ওগে। এস ছুটে ছাট গিন্মি, ০ 

মার ফির্ছি না-ক দেশে থাকৃতে যুদ্ধ রেষট। ; 

দফ। রফ! করলে হায় রে, ঢুকে ঘরে ওই অন্ধরজের শালা ॥ 

[প্রস্থান 

'এশ৭ 



পঞ্চম অঙ্ক 

প্রথম পুষ্ট্য। 

কুকুক্ষেত্র-এক পার্শ্ব । 

বেগে গীতক্ে বিপদ্ ও বঞ্ধার প্রবেশ: 

উভয়ে: [ নৃত্যসহ ] 

গান। 

এ১। আজ সাঁড়র কোথায় রাগ ট!। 

কতকগু:ল| শেকল নিয়ে ছুটে গেছে 

ওদিক্ পানে বাঘটা ॥ 

কোথা মাছে “স গাহাড়ে ভীন্টা, 

ঘ.র বসে বন পৰি দিচ্ছে রে ডিম-তা, 

হজ্জ ভেঙে খাবে যদ্ধ এলে তার সে বুথ ইক ডাক্টা॥ 

ওই আস্তে ব্যাধের পাল, 

ওর ই কত হবে দে চি, সেই বাঘট।নাটার কাল, 

আজ বুন.ছি যেন পড়বে এবার, তারই উপর গঞ্জ ॥ 

| প্রস্থান 

ড্রোণ, কর্ণ, ছুর্য্যোধন, ছুঃশাসন, শকুনি, কৃপাচার্ধ্য, 
তশ্বখামা, কৃতবন্মা ও জয়দ্রথের প্রবেশ । 

ড্রোণ। মারা! গাঁজ চক্রবৃহ প্রন্থত ক'রে পাণ্ব-সঙ্গে যুদ্ধ 
কর্ব। এছুই দিন চক্রবাহ নিম্মাণ করি নাই, তাই পাওবেরা সপর্দা 

দেখাতে পেরেছে । কিন্তু আজ দেখব। | 
রি ১৭৮ 



১ম দৃষ্তা। ] ৃ হনঞ্ত ল্থা 

দুঃশ। | এ ছৃ'দিন যা :দখালেন, আঙগ্গও আবার সেইক্মস দেখলেই 

হয়েছে আর কি! দাদা রাগ করেন বল্লে, কিন্তু আমি বল্তে পারি, 

বদি এ দু'দিন কর্ণকে পেনাপতি করা হ'ত, ত1 হলে কৌরব-যুদ্ধ আগ 
নর দেখা দিত। ত|'আার কি বল্ব? বল্বার9 ত যো নাই ! 

জয়। আমারও ও বিষয়ে খুবই মত ছিল । 

শকুনি। দেখই না, মহারাজ কি না ভেবে-চিন্তে কিছু 

করদছন? 

ছুর্যেশ। [স্বগত ] শঠের চাটুবাকা-ছুঃশাপনের অপ্রিত বাকা 

হতেও মপ্রিয়-_কঠোর ! 

দোণ। মভারাঁজ ছর্যাধন ! আমি সেদিনও বলেছি, আজও আব" 

সব্সমন্গে বল্ -_কর্ণকে এখনই সেনাপতি করতে পার, কোন আপনিই 

করব নাকিছুমাত্র অপমান বোধ কর্বনা! নিতান্ত সরল মনে স্বচ্ছন্দ 

চিন্তে আমি 'এ বিনয়ে অনুমোদন কব্ঠি | এপন সূদ্ধারন্ত ভয় নি-লদয় 

আছে । ভেবে দেখ, মহারাজ ! 

হঃশা]। [কর্ণের কর্ণে নিয়ন্বরে কি বলিলেন ] 

কর্ণ। [ একটু মুত হাসলেশ |! ৪. ৃ্ 

ছুর্যো। আচার্য ! আপনি সেনা সন্নিবেশ করন, বুথা অনধিক তর 

চঙ্চায় খ্বু্ধ হবেন না । 

ছুঃশা। [স্বগত ] দাদার এ একটা কেমন একগুরেমি! ভব 

তবু মচকাঁবৰে না! 

দোণ। সিন্ধুরাজ জয়দ্রণ ! তুমি ৃহস্থার রক্ষা কর্বে। আর 

কর্ণ কপ, অশ্বখামা কৃতবর্মী, ছুঃশাসন শকুনি এরা সব বৃহ মধো আমার 

সঙ্গে থেকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাকুন। মহারাল্স স্বয়ং সমস্ত পরিদর্শন কাযা 

করুন। | 
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অপ্তব্রী [ ৫ম অঙ্ক; 

[ নেপথ্যে-শঙ্খধবনি ] 

ুর্য্যো। ত্র পার্থ, কৃষ্ণ মহ সংশগ্তক যুদ্ধে শিষ্ক্ত হয়েছে, এ তাঁরই 

স্টঞ্চেতিক শঙ্খধবনি ! 

' [ নেপথ্যে--জয় ধর্মরাজের জয় । ] 

হূর্য্যো । চলুন, আচাধ্য ৷ চল, বীরগণ ! এ শোন পাগুবের হুঙ্কার ! 

দুঃশ1। বল সকলে সমন্বরে- জয় ভারত-সআাট হধ্যোধনের জয়! 

সকলে। জয় ভারত-সম্রাট ছর্য্যোধনের জয় 

হুঃশা। বাজাও, বাগ্ভকরগণ ! [ রণবাগ্য বাজিয়। উঠিল ] 

[ সকলের প্রস্থান। 

গীতকণ্ে কৌরব-সৈম্গণের প্রবেশ । 

£সম্তগণ |-- 

গান । 

ভীষণ তাগুবে বধ রে পাও 

কর রে আহবে মহামার। 

আচ।ধ্য-শরানলে, আশ্চর্য্য শিখা জলে, 

হইছে প্র" গুব ছারখার ॥ 

অশনি গঞ্জন, ভীষণ তর্জজন, 

কান্তি উপাঞ্জন করিবেন দ্ুয্যোধন। 

করিছে ছিন্ন, হইছে ভিন্ন 

বিচ্ছিন্ন (নত বিদীর্ণ চুরমার ॥ 

[ প্রস্থান। 

১৮৩ 



ছ্িতীস্ দুস্ঠ্য। 

কুরুক্ষেত্রের অপর পাব । 

দ্রোণ, ছুর্য্যোধন, ছুঃশীলন, কর্ণ ও শকুনির প্রবেশ । 

ছুর্য্যো। আচার্ধ্য ! যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করুতে পার্লেন ন! 

চুঃশা। পার্বেন না, তা কি আগে বোঝ নাই, দাদা? 

শকুনি। না সেরূপ কিছু অবশ্য-_ 

দ্রোণ। থাক্ মৌবল, চুপ কর। কর্ণ! বল দেখি তুমি_-যে 
পলায়িত-__ভীত-্রস্ত তাঁকে আমি কিরূপে বন্দী করি? অন্তায় যদ্ধ 
কখন করি নি, কর্ব না-_-কর্তেও পার্ব না । সেকথা ত বারবার বলে 

আস্ছি। 

কর্ণ। সখ! এধ্যোধন ! জয়ের লোভ তোমাকে সময়ে সময়ে এমনই 

মত্ত ক'রে তোলে যে, সব নীতি-_সব রীতি তখন তুমি ভুলে যাও। কি 

আশ্চর্য্য ! , ৯ 

তুর্য্যো। এ আশ্চর্যা তোমরা হ'তে পার। সগা ! কিন্তু এ হূর্যোধন কিছু- 

মাত্রই আশ্চর্য্য হচ্ছে না। যিনি শুনেছি একজন ঈশ্বর, নারায়ণ কুষ্ণ 

বল্তে ভীম প্রভৃতি মহাত্মাদেরও অশ্রুপতন হ'ত, সেই কৃষ্ণই কি ভাবে 
পিতামহকে শরশয্যায় শায়িত করেছেন, সে দৃশ্য কি ছ'দিন যো না- 

যেতেই সকলে ভূলে গেলেন? আশ্চর্যা আমার--না তোমাদের, স্থা? 

এরূপ অন্ঠায় অধন্ম ক'রে কৃষ্*-_ভগবান্, আর পাওবেরা মহাধার্ম্মিক ! 

যতো ধর্ম স্তত্টেজয়, এ কথাটাও দেখতে পাই--আমাদের পক্ষের অনেক 

মহীত্মার মুখেই-__অহোরহঃ উচ্চারিত হয়। আশ্চর্ষ» কাদের, সথ! ? 
১৮১ « 



ঞ্তলএা [ ৫ম অঙ্ক; 

দ্রোণ। মহারাজ ছষেটাধন ! কৃষ্ণ ঝ। পাঞ্জবদের সম্বন্ধে ওরূপ কোন 

সমালোচনা তোমার মুখে একটুও সাজে না । বিশেষতঃ কৃষ্ণ সম্বন্ধে একে- 

বঃরেই না। যিনি নিজেই ধর্মের অবতার, বাক? ধার ধর্_কাধ্য ধার 
ধন্ম_-ভাষ। ধার শ্রীমন্তগবদগীতা, উদ্দেশ্য ধার ধর্মের উচ্ছেদ-_ধর্ধের 

প্রতিষ্ঠা, তার সম্বন্ধে কথা বলা খুব বিবেচনার বিনয় । তোমার আনার 

ক্ষুদ্র বুদ্ধি, তোমার-আমার শুর দৃষ্টি সেখানে পৌছাতেই পারে না । 
অনন্ত-মসীম-বিরাট. আকাঁশকে আমরা যে তাবে দেখি_-যতথানি কল্পনা 

ক'রে নিয়ে থাকি। তা” হতেও সে আকাশ আরও (বিরাট আরও অসীম । 

কৃষ্ণ বা পাওবদ্দিগকে বোঝবার সে দৃষ্টি আমাদের নাই, ছুধ্যোধন। 

ছুঃশা। [ শকুনিকে জনান্তিকে ) দেখছ শামা, গৌড়ামির দৌড়টা! 

হূর্য্য] । থাক্ আচার্য্য ! আম আপনার সঙ্গে হক করতে চাহ না। 

তবে ছয্যোধন সব চেনে সব “বাঝে, এইটুকুই আপনারা জেনে রাখ বেন। 

[ নেপথো--জয় পাগুবের জব! ] 

এঁ পাগুব-শিবির হতে জয়ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে, চলুন সকলে। 

। সকলের প্রস্থান। 

তুতীন্ব দুস্ঠ্য। 

পাওব-শিবির | 

উত্তর! ক্ফুত্তিযুক্ত হইয়া অভিমন্যুর হস্ত 
ধরিয়া প্রবেশ করিলেন। | 

উত্তরা । [ উৎসাহের সহিত ] আচ্ছা! সত্যি যদি পার, তা” হ'লে এ 

ভ'য়েতে তোমার এ ধনুকের হুল দিয়ে বেশ ক'রে একে দেখাও ত দেখি? 

তবে বুঝ ব--তবে £েতোমাকে মন্ত বীর বলে পুজা কর্ব। চক্রবহ ভেদ 
| "১৮২ 



গর ভি]. | সপ্ব্রী 

কর| অমনি মোজ1 কথা মার কি? পাগুবদের ম্য এক বাব। জার কু 

মাম! ছাড়] কেউ তা ভেদ করতে গাঁঘন ন।| ধয়রাজ নয়--ঘপাম পাৰ 

নয়__কেউ নয়। সেইজজ্তই ত সকলে রণগূল থেকে পারে এসেছেন, 
আমি এইমাত্র দেখে এলাম _পবাই মহাটিন্তর মধো পাড়ে গেছেন । 

অভি। সত্যি উত্তরা। আমি জানি। মানা একনন ভরা দানের 

কাছে বল্ছিলেন, হাঠেছ শিখে নিদেছি । একথা! আর কেউ আনে না, 
সি আজ খানি হচোমার কাছ ব'লে ফেলেছি, উস্তুর। ! 

উত্তরা । ঙ্গিত ক'রে দেবাও না, অভি । হাতোমার পাধে পড়, 

একবারটি দেখাও না, লক্ষ্মী ! 

অভি। এই দেখ, উত্তরা! জানি কি না। [ধনুকের অগ্রভাগ 

দিয়! চক্রবাহ অকিলেন ] এই হ'ল চক্রবাহ, উত্তরা | 

উত্তর | কি ভয়ানক বৃহ, কুধার ! এই বৃহ তুমি ভেদ ক€্:5 জান 
অভি। [ সহান্তে ] জানি-_-পত্যি জানি। এই দেখ--ন। বিশ্বাস 

হয় ত। আবার কোন্ বৃহ দিয়ে এ বৃহ ভেদ করা থায়, তার নাম কথন 

তোমাদের দেশে গশুনেছ ? 
উত্তরা । [কৃত্রিম কোপে মুষ্টি “দেখাইয়| ]৯ভাল হবে না কিন্ত 

তা ব'লে দিচ্ছি। 

অভি। এই দেখ, ফেপি! [ সথচীবাহ অকিয়া দেখাইলেন ] একে 

বলে-_হ্থচীবাহ । এই স্থচীধ্যুহ দিয়েই ঢোকা যায়। যনে ক'রে রাখিস 

তোর দাদাকে শিখিয়ে দিবি আবার । [হাস্ত ] 

উত্তরা। [কৃত্রিম কোপে অভিমনু,র বুকে আস্তে একটি কিল 
মারিলেন ] কেমন? 'আর বল্বে ? 

অভি। কিল্ মারা হ'ল না. ত+ ও ঝুকে হাত বুলিয়ে দেওয়া হ'ল। 

উত্তরা । রাখ, গোলযোগ ক'রো! না; আমি দেখবি এখন। [বুযহচিত্রের 

১৮৩ চা ঁ 



শগুব্রহ্থী [ ৫ম অঙ্ক 2: 

দিকে একদৃষ্টে চাহিয়! থাকিয়া ] খুব সোজা অতিঃ আমি দেখেই বুঝতে 
পেরেছি। স্থচীবাহ্ ক'রে ত বেশ অনায়াসেই চক্তরব্যুহ ভেদ করা যায়; 

এইট| আর কেউ জানে না; আমি ত দেখেই শিখে ফেলেছি। 

অভি। [ নিজের বক্ষ চাপড়াইয়। ] হ"__কার ছাত্র তুমি ?' 
উত্তরা । তুমি ত ভারি শেখাও! 
অভি। এখন কি দক্ষিণা দেবে আমায় বল? 

উত্তরা। আচ্ছ।_রাঁখ, ব্স্ত ভায়ে। না। আগে আমি ধর্মরাজকে এ 

কথা বলে আমি, তার পর দদ্গিণার ব্যবস্থা কর্ব এখন । তোমায় যদি 

ব্যহভেদ কর্তে যেতে বলেন, তা" হ'লে যেতে পারবে ত? [হাত ধরিয়া ] 

য়্যা--বঙ্গ বল, অভি আমার! ব্প বললক্ষী আমার! যেতে পারবে ? 
বাঝ। ও মাম। শুনলে তোমাকে কোলে ক'রে নাচবেন। কেমন--না? 

অ'ভ। তুমঘিকি কর্বে? 

উত্তরা । কিছুই না। আন্মিধাই_আগে বলে আসি; ছুটে যাই। 

আমি না এলে তুমি যেন পালিয়ো না? পালা ত) তা' হ'লে মুষ্টি 

দেখাইলেন ] [ প্রস্থান । 

অভি। [ স্বগত ],কি সুন্দর 'এমাদের এই কিশোর জীবন! ছুটি 

আনন্দের পুতুল আমরা, দিবানিশি মেই আনন্দের তরঙ্গেই। নৃত্য করে 
বেড়াচ্ছি । এই যে ধুদ্ব_এই যে হাভাকার, কিছুতেই যেন নিরানন্দ আসে 

না। পিত। যার ধনঞ্জয়। মাতা ধার ভদ্রা, মাতৃল যার শ্রীরুষ্ণ, সখ! যার 

লক্ষণ, সী যার আননাময়ী আদরিণা উদ্ভর।-এমন জামার মত ভাগ্যবান, 

আর কে আছে ? 

গান। 

আমার আনঙ্গরাপী আদরিণী উত্তরা রে % 

আছে আস্তায় [নিয় দিবানিশি কি আনন্দে ভরারে ॥ 
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৪র্থদৃশ্তা। ]. অগ্খলহাী 

আমি তার হাদয়মণিঃ 

সে আমার হদয়খানি, 

(মোর। ছুথের মুখ ত দেখি নাই রে) 

( আছি হখপিন্-নীরে ভাসি) 

(মোরা যেন সোহাগের শুক্ শারি ছুটি) 

যেন জীবনে জীবনে জনমে মরণে 

পই আনন্দময় এ ধম, রে॥ 

আনন্দে সহাস্তে উত্তরার পুনঃ প্রবেশ। 
উত্তরা । [ অভিমন্ত্যর ভাত ধরিয়া] এস এস, কুমার! শীন্ত এস 

ধর্মরাজ তোমায় এখনই ডাক্ছেন। 

[উভগ্ষের প্রস্থান । 

চতুর্থ দুস্ঠা। 

কুরুক্ষেত্র অন্ত পার্খব। 

শপ্তক পৈস্তগণ সহ যুদ্ধ করতে করিতে অঙ্ছন ও পশ্চাতে কের 

প্রবেশ, ক্রমে সংশপ্ত কগণের পলা হন 

অজ্জুন। হের, সখা! ূ 

বার বার নংশপ্তক কবে পলায়ন। 

শুনিয়াছি মহাবীর শারারণী সেনা, 

কিন্তু পৃষ্ঠভদ্গ দেও বরশে-_ 
এ কি রণনীতি ? 

কষ) | তবু শর কে পারে সহিতে ? 

এ মৃহীতে হেন বীর নাহি, পার্থ, 

রার্থ করি তব শরজার' 

ক্ষণমাত্র পারে সে তিষ্ঠিতে। 



হনপ্তলী [ ৫ম অঙ্ক) 

অজ্জ্ন। নিয়ত আশঙ্কা কৃষ্ণ, ধর্মরাঁজ তরে 

করে রণ কুরুগণ সহ ছুর্ষে)াধন 

সেনাপতি করি আচাষে।রে | 

ভয় হয-_-পরাজগ়্ করি ধর্মরাজে 

ল'য়েযায় পাছে ছুত্য্যাধন ! 

কিন্ধু নিরুপায়, হে কেশব! 

সংশপ্লকে না করিয়া জয়, 

কেমনে যাইব ভামি আচাযষোর রণে? 

ওই আসে পুনর।য় নিগঞ্জের দল । 

এইবার বধিব নিশ্চয় । 

[ সংশগ্তকগণের প্রণেশ ও বুদ্ধ করিতে করিতে কিছুক্ষণ পরে 

সকলের পলায়ন, কুষ্ণ।জ্জনের পশ্চাদ্ধঃবন। ] 

বিপদ্ ও ঝঞ্ধার প্রবেশ। 
উভয়ে ।-[ নৃত্যপহ ] 

গান। 
£এবার কোন দক পানে ছুটুব। 

কোন্ দিক্ থেকে বল না এবার, ৫ 

শেষ মজাটাহ লুটুব ॥ 

(এবার) ছুদিকেই বেশ চপ, 

দুদিকেই বেড়ে জম্.ছ, 

দেখব যে দিক্ হাপি?য় উঠছে 

দেইদিকে গিয়েই জুটুব" 

| প্রস্থান । 

|| অঙ্ভ্বন সহ যুদ্ধ করিতে করিতে পুনরায় সংশগ্তকগণের প্রবেশ 

ও যুধ্যম্ধন অবস্থায় কলে প্রস্থান করিল। ] 
/ 4 ১৮৬ 



গম দুম্ট্য | 

পাগুব-শিবির । 

গীত। সন্ভুখে রাখিয়! স্ৃভদ্র। ধ্যানমগ্জ। হইয়া! বপিয়া ছিলেন, কিস্কিৎ পরে 

রণসাজে সজ্জিত 'অভিমন্ত্ু হাত্যমুপে প্রবেশ করিল। 
অভি। [প্রবেশ পথ হইতে] মা! মা। আজ তোথার কি সুখের 

দিন__কি আনন্দের দিন! দেখ দেখ, তোঁষার অভি আজ সেনাপতি 

ভয়ে জাচার্ষোর চক্রবৃত ভেদ করতে সুদ্ধে বাচ্ছে। আশীর্বাদ কর, যা! 

স্থভদ)। [ধান্ভঙ্গে ] বেশ দেজেছ, তি অভি। কে হহাদাকে 

সাজিয়ে দিলে, অভি? 

অভি। ধর্রীজ স্বরং_নিক্গের ভাতে । আচার্য ধন্মরাজকে বন্দী 

করবেন বলে চক্রবৃহ সাঁজিয়েছেন। কৃষ্ণমানা আাব পিতা সংশপুক যুদ্ধ 

চলে গেছেন । আর কেউ সে বু ভেদ করতে জানেন না। আয জানি 

_-এ সংবাদ উত্তর। গিয়ে ধর্মরাজকে দিয়ে এসেছে । তাই আমাকে ডেকে 

সেনাপতি ক'রে দিয়েছেন। কখন প্দনাপতি য়ে যুদ্ধ করি নম শ 

আজ কি আন্দ হচ্ছে! এ কয়দিন বুদ্ধ করি নি ত, মা, রণক্ষেত্র 

যেন খেলা ক'রে বেড়িয়েছে। আজ আর তা চল্ছে না; আজ আমি 

সেনাপতি । আচাধ্যের সঙ্গে যুঝতে হবে- শামি যদি ভাল কর রণ- 

কৌশল দেখাতে পারি, তা” হ'লে আচাধ্য 'আমীর উপর তুষ্ট হবেন না, মা? 

বীরদের মধ খুব, একট! নাম প'ড়ে যাবে-_নয়, মা? 
স্থতত্রা। নিশ্চয়ই), বাবা! তোমার একট মস্ত নাম প'ড়ে যাবে। 

তুমি পার্থের পুত্র কৃষের শিষ্য, তুমি কি সামান্ত বীর? 
' অভি। আর তোমার গর্ভে জন্মেছি__-সেট! বুঝি কিছু নয়? তোমার 

১৮৭ রি 
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কাছে গীতা শিখেছি__ধর্ম-যুদ্ধে গুঃণ দিতে হয়_তা-শিখেছি, এ সব কথা 
কিছুই তোমার মুখে নাই, মা? নিজের কথা বলবার সময়-_মা! তুমি 
যেন একেবারে বোবা । [ হান্ত ] 

স্থভদ্র । মায়ের কথা ছেলেই বল্বে, মা আর কি বল্বে, রে অভি? 
অভি। তবে যাই, মা! ধর্মরাজ, মধাম পাগুব সকলেই আমার 

জন্ঠ অপেক্ষা করছেন । বড়-মার আশীর্বাদ নিতে হবে- উত্তরাকে ব'লে 

যেতে ইবে। সেই ত আজ আমার সেনাপতি হবার মূল, মা); তাকে 

একবার এই সেনাপতি সা্টা দেখিয়ে যেতে হবে--সে কত আনন্দ পাবে 

স্ভদ্রা। অভি! বাবা! 'আমার কোলে এসে একবার ব'স 

ত দেখি? 

অভি। এআমিযা ভাব+ছলাম, তাই তুমি ঝলে ফেলেছ, মা ! 

ভাবছিলাম, এঠ আনন্দের দিনে মায়ের কোলে একবার বসে যাব, তাই- 

ই তুমি বলে ফেলেছ। তুমি ভন্তর্ধামিনী দেবী নাকি? [কোলে বসিয়। 
কণ্ঠবেষ্টন করিয়া] বল না, মা! তুমি আমার ন্তর্যামিনী দেবী মা কিনা? 

স্থভদ্র।। ভুমি যা বলে ভাব, আমি তাই যে তোমার, বাবা! [মুখ 

ধরিয়া ] তুমি আমার রে--বল ত! অন্ভি? 

অভি। বল্ব? [হাসিয়া] আমি তোমার সব। ঞ্ঠোমার দে£ 

আমি-__দশ ইন্দ্রিয় আমি-হুদর আমি-মন আমি- প্রাণ আমি, সক 

আমি। 

স্থভদ্রা । [চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল] সত্যই ত, অভি! সতাই 

ত, বাবা! তৃমি আনার লব। 

অভি। মা! তোমাকে আজ ঠকিয়ে দিলাম কিনত। ৷ তুমি গীতা শোনা 
বার সময় বল না মা যে, পুত্র কন্তা, আত্মীয় স্বজন, এ সব, কিছুই নয়-_ 

কারও সঙ্গে কারও কৌন সম্বন্ধ নাই । পাখীর! যেমন পাত্রিকালে এসে এক 

| ॥ ১৮৮ 



এন দৃশ্য | ] ৃঁ সগ্তবহী 

তরুতে আশ্রয় করে আবার প্রভাত হ'লেই যে যাঁর দিকে উড়ে চলে যায় । 
ংসার-তরুতেও তেমনি সকলে এসে একসঙ্গে বাপ করে, তার পর সময় 

হ+লেই যেযার দিকে চলে যায়। “কাকন্য পরিবেদন।”_হী মা! তাই 

ব'লে থাকে নয়? | 
স্থভদ্রা। সত্যই তাই, অভি! কেউকারগ নর । এক শরণ নন 

কেউ আপনার নয়। 

অভি । তবে ঠ'কে গেলে কিন্তু মা! 

সুভদ্রা। কৃষ্ণ যে মায়ার কাঞঙ্জল আমানদর চক্ষতে লেপন করে 

দিয়েছেন। যতদিন তিনি সে কাজল মুছে না দেবেন, ততদিন মানুষের 

সে জমদৃষ্টি যাবে না। 
অভি। কৃষ্ণ কেন তবে সেমায়ার কাজল মানুষের চোখে জেপন 

ক'রে দেন, ম? 

সুভদ্রা। এ তার আনন্দ_এ তার খেল), উত্তরা যেমন পুল তে 

গেলা করে না ? কাউকে ছেলে কর্ছে_-কা কে মেয়ে করছে__কাউকে 

আবার বিয়ে দিচ্ছে, শ্রীকৃষ্কও তেমনি এই সংসারকে তার খেলার ঘর 

পাজিয়ে__জীবকে তার পুতুল ক'রে উপ্তরীর মত খ্রেল! কর্ছেন। 
অভি। উত্তর! আবার সেই পুতুল ভেঙে গেলে কত কাদে, মা! 

স্থভদ্রা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ত। কাদেন না। এখানেই উত্তরার সঙ্গে তার 

তফাত অভি ! 

অভি। কেন কীদেন নাঃ মা? 

সুভদ্রা। শ্রীকষ্জ জানেন__এ সব কিছুই না, শুদ্ধ খেলা শুদ্ধ সল।। 

তাই তার কারও জন্মে আনন্দ-মৃত্যুতেও আননদ। 'তশনময় 

€তিনি__ আনন্দ পাওয়াই তার কাঁজ। আমরা অজ্ঞানে খেল! করি, তাই 

তিনি জ্ঞানে খেল! করেন, ভাই ভগবান্। 
১৮৯ 
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অভি। যুদ্ধে যদি "মামার কোন বিপন্ ধটে, তা? হ'লে তুমিও 

শ্রীরুষের মত কেদে না, 91 আন্ন কঃরো। ফর্বে? কীদ্বে নাঁ_ 

সত্যি ক'রে বল, মা? তা” হ'লে আন্মি গুবই মন দিয়ে যুদ্ধ কর্তে 
পার্ব, মা! ূ 

মুভপ্রা। যুদ্ধ কর্তে তোমার কোন ভয় হবে না অভি? যদি কোন 

বিপদে প'ড়ে বাও-যদি বিপক্ষে সধ্ে পাড়ে আন্শৃন্ত হয়ে পড় 

বিপক্ষেরা যর্দ তোমায় ঘিরে ফেলেএক সং্গ নিদ্য়রূপে চারিদিক থেকে 

অক্সীঘ/ত করে, তোমাকে নাহাষ। কর্বার যদি দেখানে কেউ না থাকে, 

তা” হলে কি তোযার ভয় হবে, অভি? 

অভি। না। তখন আ'য কেবল চৌথ বুজে কৃষ্ণকে ডাকৃব। 

তুমিই ত সেদিন বলেছ, মা! যেনেধের বন্ধু এক তিনি ছাড়া কেহই 

নাই। [উঠিল দাড়াইদা মুদি 5 চক্ষে গারিলেন | 

গান। 

সেই শেমের বদ্ধ, কল বই ত কেছ নাই । 

দেন 'শ্মের বেলায়, কু তে'নায় প্রাণভরে হাকিতে পাই ॥ 
চে 

গার কেউীত রাণে না কেট * যাবে না। 

ৃ শেষ নঙ্গী হয়ে, রর 
গন | 
রি মাগো, নেনন গাছে, তেমাশ রবে সব 

ভবের 'এলালয়ে। 

(সব ঘেডুলেষায়, না!) 

(দুর্দিন পরে সব যে ভুলে যায় মা) 

(কেবল দু'দিন বই তকেউকাদে না) * 

(এই ছু'দিনেক্স শোক দু'দিনেই লয় ) 

যেমন-_“একবৃক্ষসমারূঢা নানা পক্ষী বিহঙ্গমাঃ। , 
প্রস্তাতে দশদিগ াস্তি ক কদ্য গরিবেদন। |” 

। , ১৯৯ 
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( এবই তকিছুই নয় মা) 

| (তুমিই মানায় শিথিযেছিলে ) 

(প্রভাত ভ"লই উড়ে যায় সব) 

(কাজ ফুরালে চ'লে যার নব) 

(নব ৮'লে যায় মা) 

( এই সংস।র-তরুর বানা হ'চ-) 

সাগে। দে দিন যেন বিভোর হ'য়ে কৃষ্প্রন-গুণ গাই । 

আজ, মহান:ন্দ হাসতে হাস্:৩ বিদায় দও মা রণে যাই | 

লুভদ্রা। প্রাণের অতি | বাগ চ।পয়া অশ্রু নম্ধরণ করিছা আজ 

গ্রীরুষ্ের নাম স্মরণ ক'রে তোমায় বরণে বিদায় দিলাম । বিপদে পড়ে 

কন ক্ষতিয়ত্ত হারিয়ো নাং পিছ গৌর রক্ষা করুতে ভুলো নও আর 

দেই শ্রীকুঞ্চের পাদ শিস্বৃত ভাগে শা এস) অভি ! আব বিলম্ব 

বাবা না। 

হুদা । এম ভভি ! তীর নম কহিতে করুতে মহাননে চালে হি 

ভি [ন্থরে] জয় হবে নুরে পজয় হবে মুরার 

্ জারী | 

সদর] । রা অভিমন্্রা আশ না হয়া প্যাস্ত একটুষ্টে চাহিয়া থাকিয়া 

একটি দীর্ঘনঃশ্বাস ছাড়িয়া ] ক্ষ নারারূণ ! হানার যফ। কচু »গল 

ছিল, আজ হৃদয় ভেঙে বুক খালি ক'রে তোমার শুপাদপন্দে উৎদগ 

ক'রে দিলাম । আর কোন চিন্তা থাকৃল না, কোন ভাঁবন। থাকৃত না, 

কোন "আশ! রাখলাম না) কোন বন্ধন রইল নাঃ সব শৃঙ্থঙ্গ ছিড়ে 

ফেল্লাম। যেন তোমার ধর্রাজা প্রন্তিষ্ঠা হয়। জয় হরে মুরারে-_ 

ইরে.মুরারে! 
১৪৯১ 
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বেগে দ্রৌপদীর প্রবেশ । 
দৌপদী। ভদ্রা! ভদ্রা! কৈ তুই? টক তুই? [ ভদ্রাকে দৃঢ় 

ভাবে আলিঙ্গন করিয়া ] পেরেছিম্-_পেরেছিস্, ভদ্রা? পেরেছিম্-_ 

আমি পারি নাই--আমি পালিয়ে এসেছি: প্রাণের অতি আমার 

কাছে বিদায় নিতে আস্ছে দেখে, অন্ত পথে ছুটে পালিয়ে এসেছি! 

ভদ্রা! কি শক্তিশালিনী তুই_কি ধৈর্যামঘ়ী তুই! দে, দেবি! 

আমাকে শক্তি দে-আমাকে ধৈধ্য দে--আমি আমার পঞ্চশিশুকে অভির 

হাতে দিয়ে আসি। রঁ 

স্থভদ্রা। চল, দিদি! 'অভিকে আমার গাশীর্বাদ ক'রে দেবে চল। 

[ দ্বৌপদীকে লইয়৷ গ্রস্থান। 

ম্ন্ট দুস্থ্য। 

উন্তরার সজ্জিত গৃহ । 

উত্তরার সখীগণ নৃত্যগীত করিতেছিলেন, উত্তরা হান্তমুখে বসিয়। এক 

মনে মাল! গ্রাথিতেছিলেন । 

সখীগণ ।-_ , 

মৃত্যগীত। 
আজু গাথলে। মাল, রাজবাল!, 

আস্বে লো তোর চিকণকাল।। 

তুমি, বিনা চার হার, জিয়া উপহার, 
মোরা সাজিয়ে রেখেছি বরণডাঁল! ॥ 

তোর লো স্দয়ের দোহাগের পাখী, 

প্রেমের সাগরে ভেসে আছে সখি, 

পরাণ-পিগ্ররে সে ষে পৌবাপাখী, 

হবে ন। সহিতে বিরহ্-ন্বালা ॥ 

১৯২ 



৬ষ্ঠ দৃথ্ত | ] হনগুব্পহী 

প্রাণে প্রাণে সদ। আছিস্ বাধ!, 

মনে মনে সদা আছিস্ গাঁথা, 

সে ষে প্রাণের বধু, সে মে প্রেমের মধু 

পিও পিও শুধু ও রাজুবাল। | 

১ম সুখী । উত্তরে ! তোমার ভাই এখন৪ ী মাল। ছড়াটা গাথ! 

ই'ল না? কুমার যে, এখনই আস্বে লে! 

২য় সথী। আজ কি আর শীগগির হবে? আজ যে কুমার 

সেনাপতি হয়ে যুদ্ধে যাচ্ছে লো! মে আনন্দ যে উত্তরা চেপে রাখতে 

পারছে না। মাল কি আর সোগা মালা হবে? 

উত্তরা। [ব্যস্ততা দেখাইরা ] না, সখি! এই হ'ল--আর দের 

নাহ, কুমার আস্তে-আস্তেহ ঠিক হয়ে যাবে। 

১ম সখী । আজ কুখার যুদ্ধে বেরিয়ে গেলে [কন্তু সেহ খেলাট! 

খেল্ব--কেমন, ভাই? 
উন্তরা। আরও একটা নতুন খেলা হবেঃ পেটা এখনও তোদের 

দেথাই নি। সেভার মজার খেলা! শার--আর একটা যা আছে, হু--সে 

সব চেয়ে মজার খেলা ! সেট থেল্ব কখন্ বল্ ত? কুমার যুদ্ধে জী হ 

ফিরে এলে-9ঃ ! মে যা করব, ৩] মন্টেমনেহ আছে। 

২য় সদী।, আজ উত্তরা কি অল্লে ছাড়বে? শিবিরটাকে ভোগ্পাড় 

করে তুল্বে। 

১ম সথী। বুঝিস্ নী, হাদি! কুমার যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে এলে, উত্তগার 

ধেলার জন্ত কত মজার সব রকম রকম জিনিষ নিয়ে আস্বে। 

উত্তরা । না__আমি মানা ক'রে দিয়েছি_যুদ্ধ জিতলে তাদের সব 
লুট করে যেন কছুই না আনে। ও সব আমার ভারি কষ্ট লাগে। 

একে তারা-_আহা ! যে কষ্টে প্রাণ দ্িচ্ছেঃ তাই ভাবলেই প্রাণ কেঁদে 
৪ঠে, তায় আবার মড়ার ওপর থাড়ার ঘা। ছিঃ! 
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সপ্তরখী [অঙ্ক 

হাস্যমুখে রণসাজে অভিমন্ুযুর প্রবেশ । 

অভি। কিসে আজ এত ছিঃ দেওয়। হচ্ছে, উত্তরা আমার? 

উত্তরা। কেন, অভি ! তোমায় মানা করে দিই নিযে, যুদ্ধ 
থেকে তাদের কিছু এনো-টেনো। না? 

অভি। আমি আন্লে দ্ধাজ দোষ হচ্ছেঃ কিন্তু বিরাটগৃহে যেদিন 

বাব উত্তর গোগৃহে জয়লাভ ক'রে তাদের উষ্জীষ-_সাঁজ-সজ্জ! কত কি 

এনে দি:য়ছিলেন, সেদিন কিন্তু আর ও ছি:-টি ছিল না মুখে । [ হাস্ত ] 

উত্তব্লী। তখন কি আমি এত বড়টি ছিলাম ? শোন্ ত দেখি তোর। ? 

অভি। আজ বুঝি প্রকাণ্ড একট। ঃমাকাশ মাথায়ঠেকা বড় ভঃয়ে 

দাড়িয়েছ ? 
উত্তরা । তা হই নি?ষুবাঃ! ক'নের মা-জামায়ের শাশুড়ী! 

[ লজ্জায় হ:পিয়। ফেলিলেন ] 

অভি। ছুঃথ যে, এখনও পুতুল খেলা গেল না। 

উত্তরা । কগনও যাবে না_খুব খেল্ব_-সারাদিন খ্ল্বেসার! 

জনম থেল্ব | মুদ্ধ করা মোটেই'শিখব না। 

অভি। এখন কিন্তু জামি আর একটি কথা বল্লেই ডাক ক।ঢুশীকে 

কািয়ে দিতে পারি। 

উত্তর! | সে বিগ্কে খুবই আছে। 

অভি। কোন্ বগ্েটা না আছে বল? 

উত্তরা । জহস্কার দেখ! সব জহঙ্কার-সব দর্প-সব গর্ব, দেখা 

যাবে আজ রণ গেলে। , 

অভি। ত| দেখিস ক্ষেপি ! আজ কি ক'রে আমি। 

উত্তর! । আচারের একট! বাণ থেলেই হয়েছে আর কি? ভাবছ 
১৯৮ 



শষ দৃশ্ত | ] হনগ্তব্রহ্থী 

যে তখন আবার-_উত্তর! দৌড়ে আয়, উত্তরা দৌড়ে আয়, আমার একটু 

জল খাইয়ে দিয়ে যা বলে চীৎকার না ক'রে €ঠ ! 

অভি। তেমনি ধারা আমায় পেয়েছে আর কি? এ ভজ্ভ্বনের 

পুত্র গোবিন্দের শিষ্য_-“দবী সুভদ্রার স্তত্তপুষ্ট--নাম অভিমন্ত্য বীরকুমার। 
আবার শাঁজ পাগুবের সেনাপতি । সমগ্র পাগুব-বাহিনী আঞ্জ আমার 

ইঙ্গিতে মন্বে-বাচ বে--অমনি সৌজা কথা আর কি! 

উত্তরা । [ সানন্দে কৃত্রিধভাবে করযোড় করিয়া] তাই ত--তাই 

ত মা! একট! ভুলই ত হয়ে গেছে! তুমি ত আজ একজন দিগ্িজয়ী 
মহাধুরদ্ধবর সেনাপতি । তা! সেনাপতি মশাই ! নমস্কার__ নমস্কার ! কিছু 

মনে করবেন না যেন ? চরণে রাখ বেন। [ নমস্কার করন ] 

অভি। [কৃত্রিম গন্তীর ভাবে] শ্রী বুঝি তোমার সেনাপণ্তকে 

অভিবাদন কর! হ'ল? 

উত্তরা । [কৃত্রিম তয়ে] আজ্ঞে আজ্ঞে, তবে কিরূপ অভিবাদনট। 

করতে তবে, পেনাপতি মশাই ? 
অভি। অভিবাদন করাটাও জান না? এমন জংলা দেশের মেছে। 

উত্তরা । [ কৃত্রিম ক্রোবে ] সাবধকন্ ! ৃ 

অভি। ।বাপরে ! কি দাপ! উত্তরা! একবার কুরুক্ষেত্রের সম্মুখে 

গিয়ে অমনি একট! সাবধান বলে দাড়াতে পার? তা” হালে আর 

আমাদের এ সব যুদ্ধ কর্তে হবে না। এ একটা সাবধান গুণ্লেই 

কৌরবেরা মৃচ্ছা। গিয়ে পাতালে সে ধিয়ে যাবে । 
উত্তরা । ওদিকে দেরী হ'য়ে যাচ্ছে। যুদ্ধেযাবার চাড়, ত কত? 

সেনাপতি সেজে শিবিরে শিবিরে বেড়িয়ে ঝেড়ীলেই সব হ'ল আর কি? 

ভাগ্যি আমি গিয়ে বলে-ক'য়ে ধর্রাচ্জর মত ক'রে এসেছিলাম, তবে 

ত সেনাপতি পদে বরণ হ'তে পেরেছ, মনে নাই 7 এমন অকৃতজ্ঞ তুমি? 
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২নগ্ুবহীী - [ ৫ম অন্ক; 

অভ। [উচ্চস্বরে ] এ৪গো! শুন্ছ সকালে তোমরা? আজ 

বিরাট-নন্দিনী শ্রীমতী ভ্যাকৃকাদুনী উত্তরান্থন্দক্রী আমাকে সেনাপতি- 

পদ প্রদান করিয়া কৃত্রুতার্থ করিয়াছেন, তাহাতে আমার ক্কৃতজ্ঞতা 

প্রদশন করা সব্বতোভাবে কর্তব্য! দেখ, সব্বীরা! তোমরা আজ 

এই কথা ঘাটে-মাঠেপথে যেখানে যাঁবে_-যাকে পাবে বলে বেড়াবে। 

আর আমিও যাবার সময় ঢাযাড়রা দিয়ে বলে যাঁব। 
উত্তর" ! ভারি ছুঈ, ভয়েছ আাজ! আচ্ছাএস আগে ফিরে, 

তাপ পর এর স্ব সমেত আদায় কর্ব। মনে গ।কে যেন আমার নাম 

উত্তরা । তখন ভ'নকৃকাঢুনী কে, দেখা যাবে। 

নেপেো ভীম ।-বল সকলে জয় সেনাপতি বারকুমার অভিমন্ুর জয় ! 

কলে। জয় সেনাপতি বীরকুধার আভিমন্তার জয়! | তিনবার ] 

উত্তরা । সানন্দে] এ শোন_কি বলে? 

অভি। "আর দেরী করতে পারব না। £ উত্তরার চিবুক ধরিয়া ) 
তবে আস, উদ্ভরে ! তবে আদ, সোহাগিনি ! তবে আসি, আদরিণি ! 

উত্তর । [ কগ্ঠালিগনে বন্ধ হইয়া] তবে এস, কুমার ! তবে 

এস, প্রাণাধিক | তবে এন, উদ্রার জীবন-সবস্ব। একটা কথা ব'লে 

দি'--রাখবে ৩? হেসে উড়িয়ে দেবে নাত? এ 

অভি। নাউন্তরে! 'আজ তুমিযা বল্.ব, ভাই কর্ব। 

উদ্রা। বে শোন- তোমার ভীতু উত্তরা কি বলে। 
অভি। না, আজ আমার উত্তর। বীরাঙ্গনা, নতুবা আর কেউ 

হ'লে কি এমন ক'রে যুদ্ধে বিদায় দিতে পার্ত ? 

উত্তরা । দেখ” লক্ষণের সঙ্গে আজ আর তুমি যুদ্ধ ক'রো না। 
'্ভি। রোক্তই ত করি, আজ মানা কর্ছ কেন, উত্তর! ? 

উত্তরা। "আর দিন ত খেলা কর, আজ যে তুমি সত্যিযদ্ধ কর্বে | 
| ১৯৬ 
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শষ দৃশ্য । ] ' সপ্তব্রথী 
অভি। চেষ্টী ,কর্ব এড়িয়ে যেতে * কিন্তু যদি টৈবক্রণে ঘটে 

যায়ঃ তা" হ'লে ত এড়াতে পার্ব না, উত্তরা ! আমি যে পাগুব-বংশধর | 

উত্তরা। [ একটু বিষগ্ হইয়া ] তবে মার কি বল্ব? সেই একটা 
'আমার'ত্রাম থেকে যাচ্ছে। | 

অভি। হয় ত আজ নাও ঘটতে পারে; কারণ--আজ আচাধ্য, 

কর্ণ, কুপঃ অশ্বখায! এ রা সব যুদ্ধ কর্বেন কি নী; তাদের মধো লক্ষণের 

না থাকাই সম্ভব। সে চিন্তা তোমার নাই, উত্তরা ! 

উত্তরা। [হাফ ছাড়িয়া ] তা? হলেই বাচি। অর একটা কথা 
কিছুতেই ভুলো না যেন কিন্কু। 'আচার্যা, কর্ণ এদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, 

কষ্ণকে মনে মনে চিন্তা কর্বে। শুনেছি ও পক্ষে শকুনি আছেন, তন 

নাকি ভারি হট, তাকে খুব দেখে-সশুনে চ'লো। 

অভি। [ সহাস্তে ] আর কিছু আছে? 

ত্বরা। আর কোন আহত সৈম্ত বা পিপাসাতুর সৈম্তকে 'আয়ন্ডে 

পেলেও যেন বধ করো না। [কাতর মুখে] দেখ_-আমার মাপার 

দিব্যি লাগে_:এই কথা৷ কয়টি উত্তরার রক্ষী ক'রো, লক্ষী অনার ! 

সোন! আমার ! সু ৮ 

+ নেপথ্যে-দামামা-ধ্বণি। 

অভি । এ দামামা-সন্কেত, উত্তরা ! আর সময় নাই-__এখনই যাব! আমার 

দিকে চেয়ে তুমি হাসিমুখে দাড়া, মামি দেখতে দেখতে যুদ্ধযাত্রী কর্ধি। 

উত্তরা। তোমার দিকে অমন ক'রে চাইতে যেন লঙ্জ। করে__পারি 

না? এখন নাও, কুমার ! আমার স্বহস্তে গীথ! মালা গাছটা তোমায় 

উপহার দিচ্ছি-_গলায় পর [ মালাগাছটি কণ্ঠে দিতে গিয়। ছি*'ডুয়! 

পড়িয়া গেল ও সকলেই যেন একটু "বিমর্ষ হুইপেন ] একি ! ছিডল 
কেন? নিজের হাতে শক্ত ক'রে গেথেছি যে!  , 
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নগ্তল্পথী [ ৫ম অঙ্ক; 

অভি। [সহান্তে ] কি হয়েছে তাতে? আঁর একগাছি বেশ ক'রে 

জরমাল্য গেথে রেখো, উত্তরে, ফিরে এসে পরৰ। কিছু ভেবে না, 

দেখবে--কি আনন্দ নিয়ে আজ তোমার কাছে ফিরে আস্ব। যাই তবে? 

[ অভিমন্ত্য উত্তরাঁর দিকে চাভিতে চাঁ“ছতে হান্ত-বিষার্ধ মুখে 

যাইতেছিলেন, উদ্ভরা সেইদিকে চাহিয়াছিল। সহসা 

তৎক্ষণাৎ ছায়ামুষ্তি রোহিণী আপিরা উত্তরার কানে কানে 

কি বলিয়৷ গেল । ] 

উত্তরা । [শুনিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া] 9গেো। ! ওগো! কুমার ! 

[ মৃক্ছিত ইরা অভিমন্থুর পদতলে পড়িলেন ] 

সথীগণ | কি ভ'ল--কি হল? [উত্ত নতরাঁকে বাজন করন ] 

ভি । উত্তর]! উত্তরা! গ্র।ণের পুতুশী আমার! [ উত্তরার 

মন্তকের কাছে বমিয়া পড়িলেন ] হায়, রুষ্ট: একি ক্লে? এমন 
শুভযাত্রায় একি অমঙ্গল দেখালে? ধারনা [ ক্ষণপরে সংজ্ঞা 

পাইয়া উত্তরা সভর-দষ্টিতে উঠলেন, 'অভিমভা। ত্তরাকে ধরিয়। পাশে 

দাড়াইলেন ] এ কি। অমন ক'রে চারিদিকে চাইছ কেন, উত্তরা ? 

উত্তরা। তুমি আই? কাছে আছ? চ'লে ধেয়ো ন| যেন! 

আমার ভয়--আমার বড় ভয়! [ সভদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়! ] 

সেই সেই ছায়া-_সেই কাঁগাহীন ছাাসু্ঠি নারী এসে আমার কানে কানে 
কি যেন ভীণ কথা ব'লে গেল! কি যেন একটা বাঁজের আঘাতে 

আমার বুকটা ভেঙে দিয়ে গেল! কি বলে গেল! কি সর্বনাশের 

কগা গুনিয়ে গেল! আমি বেন মুখে ত। আন্তে পার্ছি না__ 

মনে ত| ভাবতে পার্ছি না। [সরোদনে ভয়ে ] 'মভি! 'মতি ! তুমি 

আজ্ত যুদ্ধে যেতে পাবে না_-কিছুতেট আমি ভোমাকে, ছেড়ে দিতে 

পারব না। [ অভিমতুুর স্বন্ধে মস্তক রাখিলেন ] 

ৃ «১৯৮ 



2 দৃশ্ত। ] ' .গুল্পন্বী 

অভি। [উত্তরার মুখ তুলিয়। ধরিয়৷ ] ও কিছুই না, উত্তরে ! 

অমন হয়ে থাকে। বেশি ভালবাদ্লে তাকে, কোথায় বিদায় দেবার 

সময়ে অমন অনেকেরই মনে নানারূপ অমঙ্গল ডেক নেগ্ন। ঠারই 

কল্পিত ছার়। এসে সময়ে সময়ে চোখের ওপরে পড়ে। তাতে ক ভয় 

করতে আছে? তুমি যে বীরাঙ্গনা উত্তরা আমার ! 

উত্তরা । যতই বল, কিছুতেই সে ভয় দূর হচ্ছে না । অমি নিজের 

চোখেই দেখেছি--নিজের কানেই শুনেছি । তখনও ত আমার “তামার 

জন্য কিছুমাত্র ভর হয় নি, কুমার ! এ নিশ্চরহই কোন অমঙ্গলের সুচশ। ! 

গাথা! মাল। গলায় পৰ্তে ছিড়ে খেল, তার পর সেই ছায়ামুত্তির ভয়ঙ্কর 

কথ! শুন্পাম! এ কিছুতেই যে আমার ভাল ব'লে বোধ হচ্ছে না। 

প্রাণাধিক, হৃদর-সর্ধন্ব মামার! ভয়ে যে আমার প্রাণ কীপ-ছ | 

অতি। ভয়কি? কিছু ভয় নাই, উত্তরে আমীর! ব:উছি ত 

9 সব ছুর্ঘল মনের বিকার একটা । তুমি নিশ্চিন্ত মনে তোঁনার সথদের 

মঙ্গে পুতুল খেলা! কর, দেখ বে--আমি যুদ্ধে জয়ী হানে পাগুবদের জহধ্বনির 

সঙ্গে সঙ্গে বিজয়-গৌরবে হাস্তে-হাস্তে এসে এমনি ক'রে তোমার পাশে 

দঁড়াব। তুমি অমনি হেসে হেসে এমনি করে আমল্র কে তোমার রচিত 

বিজরমাল্য পঞ্ধিয়ে দেবে। তার পর সারারাত্রি তোমার সঙ্গে যুদ্ধর গর্গ 

কর্ব। সে কত আনন্দ হবে, ভান ত দেখি? সে কত মজা হবে ঝল ১, 

উত্তরা? তোমার প্রাণটাও তখন_ কেমন একটা গরিমীয় কেমন একটা 

সহন্বেকেমন একট] বিজয়-গৌরবে ভ'রে উঠবে-_বল তঃ উত্তরা? 

উত্তরা । তুমি বল্ছ, কিন্ত তোমার চোখ দুটি এ যে ছল্ ছল্ করছে। 

তোমার মুখের ভাবও বদলে গেছে। তুমি আজ যুদ্ধে যে না, 

আজকার দিনট] উত্তরার কথ] রাখ ।- কাঁল আবার যেয়ো--আগি নিজের 

হাতে সাজিয়ে দেবো । ঃ 

১৯৯ & 



শনগ্তরহ্ণী | [ ৫ম অঙ্ক; 

অভি। ছিঃ বালিকে ! এই বুঝি তোম!র যীরাঙ্গনার মত ক 
হ'ল? যুদ্ধেন! গেলে সকলে বল্বে কি? ধন্মরজ, মধ্যমপাণ্ডৰ ভাববেন 

কি? মা, বড়'মা মনে করবেন ফি? পিতা আর মামা শুনে বল্বেন কি? 

তাতে যে তোমার আমার দুজনেরই মুখ লজ্জায় ুয় পড়বে, উত্তরে ! 

উত্তরা। আমি এই অমঙ্গলের কথা-_ধন্মরাজ, মা এবং বড়-মাঃর 
কাছে এখনই বলে আস্ছি। এ শুন্লে কেউ কিছু মনে কর্বেন না, 

বরং যেতেই মানা কর্ধেন। কুমার! যাই মামি বলে আসিগে; তুমি 
এখানে দাড়াও ।  অভিমন্থ্যর মুগের দিকে শব্ধ দষ্টিতে চাহিয়া রভিলেন ] 

আভি। উত্তরে! দোহাই তোমার, আমন কাজও ক”বো না। 

আজ আচার্য চক্রবাহ নির্মাণ ক'রে পশ্মরাজকে বন্দী কর্বেন ব'লে যুদ্ধ 

করছেন। পিতা অন্ত দিকে দৃদ্ধে বাস্ত। জব কেউ এ বুহ ভেদ করতে 

জানে না। আমি জ্রানি- আমার উপর নির্ভর করেই সকলেই আমার 

জন্য উদগীব ভয়ে দাড়িয়ে আছেন । আমিও আঅ.র কখন সেনাপতি ১৭ 

যুদ্ধকরি নি। 'আজ সেনাপঠি হয়ে যুদ্ধে যান, জয়ী হয়ে সেই বিভয়- 
গৌরব এনে সকলকে দেখাব । এ হ'তে আর মামার গৌরবের কথ। কি 

আছে, টন্তরা? 'আজ*আমি সার্ক-'আভ আমি ধন্ত-আজ আমি 

কৃতার্থ। উন্রে ! প্রাণের পুতলি ! আমার আনন্দরাণি! চি আদরিণি ! 

আজ অংমার সে আনন্দে বাধা দিয়ো না। আজ আমার এমন উৎপাে 

নিরুৎপাহ ক'রে। না। আমি যতই দেরী কর্ছি, ততই পাওব-সৈন্ত বিধ্বপ্ত 

হ'য়েযাচ্ছে। মধ্যম পাগুব কেবল আমার "নাশ! দিয়ে সৈম্তগণকে নিরস্ত 

ক'রে রেখেছেন । যতই বিল্গ করব, ততই আমাদের মহ] সর্বনাশ হবে। 

গামি যাই-মার স্থির হ'তে পারুছি না । [ ফাইতে উদ্যত ] 

[ 'তৎক্ষণাৎ উত্তরা জানু পাতিয়। অভিমন্থার, সম্মুখে বসিয়া 

কাতরক্ঠি গায়িলেন ] 



৬ দৃহঠ। ] অগুব্রহী 

গান 

উত্তর1।- হে হৃদয়-দেবতা, রাখ আজি কথ।, 

হাদয়ে'ত ব্যথ! দিয়ো নাদিয়া ন। 

আমার সাধের খেলাঘর, আজি প্রাণেশ্বর, 

ভেঙে দিয়ে তুমি যেয়ো না-.যয়ো ন। 

তামা" পেয়ে অমি জগত ভুলোছ, 

তোমা' পেয়ে নবীন সংসার পেতেছি, 

আজি ছাড়িতে তোমায়, প্রাণ নাহি চায়, 

ভোম। ছাড়া মোরে করো না কারো! না। 

অতি ।-- শোন লে উত্তরে প্রাণের পুতলী, 

কেন কর হেন আশুলি-বাকুলি, 

( তুমি বীরাঙ্গনা, বীরকুমারী ভয় কেন লে! এত ) 

(তুমি বীরের ধম্ম সব জান ত) 

( তুমি গীতা-ধন্ম সব বোর ত) 

আমার প্রাণের দত্ত", রণে যাব স্বরা, 

যেতে বাধা আগ রঃ হ'ঠ়ো ন'- হয়ে! না ॥ 

উত্তর। ।--. আমার মেটে নি যে দেখ, মেট নি পিয়াসা, 
৭ মেটে নি যে মোর তোমার ভালবাসা; 

অভি ।-_ ( আবার সাধ মিটাব) 

(রণে যী হ'ংঘ এস সাধ মিটাৰ ) 

(আবার তোমায় হেসে হদয়ে ধুর সাধ মিটাব) 

উত্তরা ।- কিযে বলিতে পারি না, বোঝা :ত পারি না, 

আমার হদর় মাঝে বাণ হেনে নাহনো না ॥ 

17 তবে যাই--য।ই-_যাই,লো উত্তরে, 

বিদার দাও প্রিয়ে, যাই লো মত্বর, 

(ওই ডাকছে আমার) ঁ 

২৩৩ 



শলগুব্পনী [ ৫ম অঙ্ক; 

(আয় রে অভি, আয় রে ব'লে ওই ডাকছে অ4মায়) 

(আমায় ছেড়ে এবার দাও উত্তরে ) 

উত্তর ।--আমি বড় নিরুপায় ধরি দু'টি পান, 

যাই -যাই আর ব'লে! না বলোন। ॥ 

নেপখ্যে ভীম। [উচ্ৈঃস্বরে ] কুমার ! কুমার ! শর এস- শীত্ব__ 
অভি! এ মধ্যম পাগুবের আহ্বান ! উত্তরে! উত্তরে! আর 

দেরী করতে পার্ছি না। 

নেপণো বন্ৃকণ্ঠে।__জয় কৌরবের ক্ুয়। জয় কৌরবের জয়! 
অভি। [চঞ্চল হইয়া] ৯-- ৭ শক্রগণের জয়ধ্বন! উত্তরে! 

উত্তরে! ভার পার্লা্ না । [ দ্রুত প্রস্থান । 

তৎক্ষণাৎ স্ুদ্রা আসিয়। উত্তরাকে বক্ষে ধরিলেন। 

স্ুভদ্রা। ভগ্ন কি--ভয় কি, মা আমার ! অভি যে আমার শ্রীকফের 

ধন্মরাজা গ্রতিষ্ঠ করতে যাচ্ছে । এস, মা আমার ! 

উত্তর] । [সরোদনে |] মা! মা! মা! 

উত্তরাচ্ছ ধরিয়া সুভ দ) ও সখীগণের প্রস্থান । 

ব্যস্তভাবে ড্রৌপদীর প্রবেশ । 

দ্রৌপদী। টক--মভি কৈ? কোথার গেল? আজ অভিকে যুদ্ধে 

যেতে দেগয়া হবে না, দিয়ে থাকৃতে পারব না। ভদ্রার গীতা আক আর 

আমাকে পান্না দিতে পারলে না। সব ভুলে গেছি । ভদ্। মা নয়-- 

রাক্ষপী। ভদ্রা মা নয--দানবী ! ভদ্বা মা নর-_নে নিষুরা নিয়তি ! আঘার 
অভিকে খেতে এবেছে।  না-্দেবে না, কিছুতেই অভিকে ঘুদ্ধে যেতে 

দেবো না, ফেরাতে হবে। পে আগম জানে, নিগন জানে না। বাছ। আমার 

বেরুতে পার্বে না-হ্বিপাকে মাঁর। যাবে। নাপার্ব না-বজ্রাঘাত 
ও ॥ ২০২ 



এম দৃশ্ত।। ] | শপ্তবহী 

সইতে পার্ব না। তন্দ্রা, তুই পারিস্-_পার্বি ৷ আমি কিছুতেই পার্ব না, 

- আমি অস্থির হ'য়ে উঠেছি । চাঁরিদিকে অমল দেখছি-_কিসের থেন 

অস্ফুট হাহাকার শুন্ছি। যাই-_যাই ছুটে যাই। অভি,! ভি! 
[ বেগে প্রস্থান । 

হলগ্ত মম দুশ্্য। 

বৃ-দ্বার। 

বেগে গীতকণ্ঠে বিপদ্ ও ঝঞ্চার প্রবেশ । 
উভয়ে ।_[ নুহাসহ ] 

গান! 

ওই আস্ছে নিংহীণ ছ।-ট। 

ব্যাধগুলে। সব ছুট ছে পিছু, দেবে বল ঘট: ॥ 

ও যেমন-তেমন নয়, 

তখন ল।গ..ব প্রাণে ভয়, 

গর্জে উঠে তাগ, ক'রে কব্ব যখন হ-ট! ॥ 
[ বেগ প্রশ্থান। 

সত্বর জয়দ্র্থের প্রবেশ । 

জয়। এর পার্থ পুর্ধ অভিমত উদ্ধার মত দীপ্ততেদে ছুটে আস্ছ। 

টু বাড়াই__বৃহদ্বার রোৌধ ক'রে দীড়াই। 

বেগে সারথি সহ নিক্ষাসিত অপিহস্তে অভিমন্তযুর প্রবেশ । 

অভি। বৃহদ্বার রোধ ক'রে দীড়িয়ে। সিদ্ধুরাজ ! আপনি ? 

জয়। হা।, 

অভি. তবে ছাড়ুন দ্বার? ব্হমধ্ে প্রধেশ কর্ব। 

জয়। অন্ু দিনের মত আবদার আজ আর চল্বেনা, কুমার! 

ফিরে যাঁও। র্ 

১০৩, & 



হনগ্ল্পহী | [৫মঅন্কঃ 

অভি। ফিরে যাব না। অন্তর ধরুন-যুদ্ধ দিন। 
জয়। [ন্বগত] তেজস্থিণী ভাষা, অথচ কানে 'মৃত বর্ষণ করছে । 
আভ। চুপ ক'রে কেন, সিন্ধুরাজ ? যুদ্ধ দিন। বৃৃহমধ্যে যাব-_ 

বিলম্ব সইছে না। ই 
জয়। বলেইছি ত কুমার! আজ আব্দ্রার বা অভিনয় চল্বে না, 

আজ যুদ্ধ করতে হবে। পারবে না, ফিরে যাও) তোমাদের মধ্যম 

পাণ্ডবকে পাঠিয়ে দাও গে। ধর্শরাজ বুঝি আজ 'মাচার্য্ের ভয়ে অন্দরে 
পাঞ্চালীর অঞ্চল বাহে আশ্রয় নিয়েছেন? ভীমসেন একবার তাড়। 

গেয়ে একেবারে বুঝি নিরুদ্দেশ ? নতুবা তুমি এ চক্রবু। মধ্যে প্রবেশ 

করতে আস্বে কেন? 

অভি। এমন নীচভাম। একটা দেশের রাজার মুখে? ছিঃ! যাক্ঃ 
অস্ত্র নিষ্কাসিত করুন। 

জন। তোমার মত শিশুর সংঙ্গ অস্থ ধারে মুদ্ধ করতে যে নিতান্তই 

লজ্জা বোধ হর, কুমার ! 

অভি। তা ভ'লে প্থ ছেড়ে সরে দাড়ান, নিব্বিঘ্র প্রবেশ করি ) 
জয়। ছাড়বেবখলকিনথা দা য়ে আছে, জয়রথ ? 

'অভি। আশ্চর্ম্য। 

জয। [স্বগত ] মিষ্ট কথা গুপি শ্ুন্তে বেশ লাগছে। 

অভি। বড় বিপদেই ফেল্জেন আঁপনি দেখছি ! নিন্--অন্ত্র নিন- 

আমি অসি ধরেই দাড়িয়ে আছি। 

জয়। তা? হ'লে কিছুতেই ফির্ছ না ? * 
অভি। ফির্ব তখন--জয়ী ভ'য়ে । আম্ুন। [ অসি উন্তোলন 

জয়। তবে এস, কুমার! '; ও 
*[ উভয়ের যুদ্ধ চলিতে লাগিল এ 
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সহস। বেগে শকুনির প্রবেশ। 
শকুনি। [ জয়দ্রথের কর্ণে জনাস্তিকে ] বৃযুহের ভেতর যেন এ ঢুকতে 

পারে, নৈলে কায়দা হবে না__বুঝেছ? আসি। [ বেগে প্রস্থান । 

[ যুধামান অভিমন্্যুর সারথি সহ ব্যৃহ মধ্যে প্রবেশ । ] 

জয়। প্রলয়ের ক্ষিপ্ুগ্রহকে বাধা দিতে পারলাম না। কি লঙ্জ।! 

বেগে ভীমের প্রবেশ। 
ভীম। [ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে এদিক দিক্ লক্ষা করিঝ। স্বগত ) কৈ 

দেখছি না ত! তবে কি বৃহমধ্ে ঢুকতে পেরেছে? নিশ্চদই। 

তা" হলে এইবার আমিও ঢুকি । 

জয়। কি হে বুকোদর! এতক্ষণ কোথায়--কোন্ গর্তে পুনে 

নিজের পুত্রটাীকে শিবিরে ঘুম পাড়িয়ে রেখে, ভাইয়ের কোমল শিশুটিকে 

আজ সিংহের বিবরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কেন? অজ্জুন বুঝি শি!বরে 

ছিল না__তাই এই স্বার্থপরত। ? 

ভীম । এইবার সেই শুগাল-বিবরে মন্ত কার ভীখসেন সাক্ষ।ৎ কশু;ন্তের 

হায় প্রবেশ ক”রে শৃগাল দল দলিত কর্বে । সাবধান ! [ গদা প্রহার ] 

জয়। [ নিন গদার দ্বাব। বাধ। গিয়া] এইবার প্রবেশ কর? 

[উভয়ের গদাঘুদ্ধ চলিতে লাগিল] 

ভীম। [যুদ্ধ করিতে করিতে] কৈ--কোন সাড়াই ত পাচ্ছি না। 

তবে কি কুমার কোনরূপ বিপদে পড়ল? 

অভি। [ নেপথ্যে ] জয় শ্রীকৃষ্ণের জয়! 
,ভীম। এঁ-_এ মভিমন্ত্ুর জয়ধ্বনি! [উচ্চৈঃ 

যাচ্ছি, রে, অভি-যাচ্ছি! 

জয়। এই যেতে দিচ্ছি দেখ না? 
[ যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের বেগে প্রস্থান। 

৩৫ 
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বেগে গীতকণ্ঠে বিপদ ও বঞ্চার পুনঃ প্রবেশ । 
উভয়ে ।-_ [পূর্বগীতাংশ | 

ও বাপরে কিদাপ, 

- বড় বড় বীরেদের সব লাগিয়ে দিচ্ছে কাপ, 

ঘুরছে যেন কুমোরের চাক্, যুঝছে কেমন ধ"1_টা। 

এ আস্ছে সিংহীর ছা-_টা। 

[ প্রস্থান । 

অইম্ম দুস্য্য। 

চক্রব্যুহ-মধ্যস্থল। 

ব্যস্তভাবে কর্ণের প্রবেশ । 

কর্ণ। কি দীপ্তি! কি তেজ! কি শীরত্ব! বিশ্মিত হয়েছি! 

যা কোন দিন দেখি নাই, তাই আজ জজ্জ্রন-পুত্র অভিমন্থ্যতে দেখেছি ! 
এ কয়দিন তৃণাচ্ছাঁদিত বহিকে চিনতে পারি নাই, আজ তার জলম্তমুস্তি 

দেখতে পেয়েছি । ঠিক ধেন একটা দীপ্ত শিখার মত-_ একট। দিগ্দাহের 

মত--একট! মৃত্যুর এমুত্তিণতী ,ধ্ংসকারিণী শক্তির মত--একটা| দিকৃ- 

চক্রবাল হ'তে গলিত কেন্দ্রচুতত উক্কাপিণ্ডের দত-ঘ্রকটা মন্মথ- 
মথনকারী ত্রস্বকের ত্রিনয়নোখিত কৃশাণু শিখার মত বালক অভিমন্থ্যু আজ 
কৌরববাহিনী ধ্বংদ ক'রে ফেলেছে । দেবান্ুরের মন্থন-দণ্ডের স্তায় 

অভিমন্ধ্য আজ কৌরব-সাগর দিত ক'রে দিচ্ছে। বীরত্ব-গর্বে- শুরত্ব- 
গরিমায়-_ ক্ষত্রিয়মহিমায় আঙ্গ বীরেন্ত্রগণকে যথার্থই মুগ্ধ ক'রে 
ফেলেছে । যারা প্রকৃত শক্ত; তারাও প্রশংসা না ক'রে পার্ছে না। 

আমি দুর থেকে তার মধুরোহ্বল ভীমকাস্ত মুন্তিখানি নিণিমেষ দৃষ্টিতে 
চেয়ে দেখ ছিলাম। সেই অফৃটস্তর কুন্ুম'কোরকের মধুর সৌরভে বিভোর 

হজ 
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হয়েছিলাম ৷ সেই হান্তমুখ অথচ বীরত্বব্ঞ্কক ভ্রকুটি কুটিল উল্লাসপুষ্টি 
দেখে আত্মহার! হ'য়ে পড়েছিলাম । মনে হচ্ছিল_-একবার এ বীরত্ব- 

মণ্ডিত মহিমময় প্রভাতের িগ্ধ হুর্যাটিকে বক্ষে ধরে আমি, হৃদয়ে রেখে 

প্রাণের তৃষানল নির্বাণ ক'রে আমি, আর একবার প্রাণ খুলে 

বলে আসি যে, সে আমার কে-_-মার আমি তার কে। কিন্ক হা 

রাক্ষপী কুত্তি! হা! সর্বনাশিনী জননি ! আজ তোমার জন্তই কর্ণকে এই 

তুষানলে জল্তে হচ্ছে । কালসাপিনি। সেইদিন দংশন করলি ন৷ কন? 

সেইদ্দিন গলা টিপে আমাকে মেরে ফেল্মি না কেন? আজ আমি আদার 

সঞোদর পুত্র _বীরচুড়ামণিকে ত বাবা ঝলে বুকে জড়িয়ে ধর্তে পার্লাম 

না! আজ তার বীরত্বের সহিত রণ-নৈপুণ্য দেখে, ছুটে গিয়ে তাকে ত 

শ্নেহাশিস্ দিরে আস্তে পার্লাম না! রাক্ষদি! আমার জীঙনের 
সমস্ত শান্তি নষ্ট ক'রে দিয়েছিন্--আমাকে দ'গ্ধে মেরেছিন- আমাকে 

পাপে লিপ্ত করিয়েছিন-আমাকে মহাঁপাপী ছুর্যোধনের নরক-পথের 

প্রদর্শক করে ছেড়েছিস্! উঃ! অসহা_-অসহা! ইচ্ছ। হয়_ধরিত্রি ! 

তুমি দ্বিধা হও_আমি তোমা,ত গ্রবেশ করি। এ যে, আমার আননা- 

ছুলাল জভিমনযু হাস্ভেহাস্তে, না5ে-নাচতত এইদিকেই আস্ছে। 

হাস্তমুখে অভিমন্ুযুর প্রবেশ । 

অভি । কৈ-আজ যে আর ভামাকে আপন কাছে তক 

অপরদিনের মত আদর করছেন না, অঙ্গপতি ? 

কর্ণ। আজ ত তুমি খেলা করতে এস নি, কুমার ! আজ য তুমি 

পাণ্ডবদের সেনাপতি হ'য়ে এসেছ। ূ 

অভি। সেনাপতিকে বুঝি আদর কর্তে নাই? 

কর্ণ। আদর ক'রে কি তার সঙ্গে আবার যুদ্ধ করা যায়? 

২০৭ 
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অভি। তা কেনযাবে না? ক্ষত্রিয়দের ত গরূপ হয়েই থাকে-- 

ক্ষত্রিয়ধন্মও ত তাই | কর্তবা মনে ক'রে স্তান্বযুদ্ধ কর্বে, তার আর 

আপন পর কি? 

কর্ণ। [ ন্বর্গত ] অভিমন্তযু! মাঁমিও ক্ষাত্রিয়-_আমিও যুধিষ্ঠিরের 

জ্যেষ্ঠ মহোদর। | 
অভি। আন্ন তবে, অঙ্গগতি ! আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করি। কিন্ত 

ব'লে রা*ছি--আজ আমি খেপা কর্ব না-যুদ্ধ ক্ব। আপনিও আজ 

মায়ামমত। ছেড়ে ঠিক কর্ণের মত যুদ্ধ করুন, তা না হ'লে আমার আপনার 

সঙ্গে যুদ্ধ করে তৃপ্তি হবে না। 

কর্ণ। [ বিম্ময়ে স্বগত ]কি তেজংপুর্ণ মধুর বাকা ! কি প্রতিভা- 
ম্ডিত মুখে অসাধারণ বীরত্বব/ঞ্চক বচন-চাতুর্যা ! 

অভি। কৈ, অঙ্গপতি। চুপ ক'রে থাকলেন যে? বালক ব'লে 

উপেক্সণ করছেন ? আচ্ছা-এঠ কথ। থাঁকৃণ যে, আমি যদি বীরের মত 

রণ-কৌশল না দেখাতে পারি, তা' হলে আপনি আর আমার সঙ্গে যুদ্ধ 
কর্বেন ন]। 

কর্ণ। [ হাপিরা ] এসবাণর ! যুদ্ধ করু। 

[ উনের বুদ্ধ চলিতে লাগিল ] 

অভি। [মুগ্ধ করিতে করিতে] অঙ্গপতি ! মন দিয়ে যুদ্ধ কর্ছেন 

না কিন্তু। 

কর্ণ আচ্ছা, এইবার । [ থে।রতর যুদ্ধ ] 

[ কর্ণের পল য়ন 

, অভি । কি আনন্দ কর্ণসহ রণে ! 1. | 

এই বুঝি আসিছেন ৮৮ 
পিতৃ-গুরু দ্রোণাচার্ধ্য'আমার সকাশে। 

রী ২০৮ 
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 দ্রোণাচাধ্যের প্রবেশ । 

অভি। [ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া উঠিয়। ধাড়াইলেনু ] 

ভ্রোগ। [স্বগত ] আশীর্বাদ করি--পিভ-গৌরব লাত কর। 

[ প্রকাশ্তে ] ভয় হয়েছে নাকি, কুমার ! নতুবা রণক্ষেত্রে এসে অস্ত্র 

বিনিময়ের পরিবর্ভে আমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর্বে কেন? তুমি এই 

সাহস নিয়ে পাগুবের সেনাপতি হ'য়ে এসেছ ? 

অভি। [ঈষৎ হান্ত করিয়া] জান্তাম--পিতৃদেবও, রণস্থলে 

“আপনি উপস্থিত থাকলে প্রথমতঃ শরের দ্বারা আপনাকে প্রণাম ক'রে 

আশীর্বাদ গ্রঃণ ক'রে থাকেন। আমিও আজ রণাঙ্গনে সেই পিতৃ-গুরুকে 

সম্মুখীন দেখে প্রণাম ক'রে ধন্ত হয়েছি। তবে পিতা শরের দ্বারা প্রণাম 
করেন, আমি তা করি নাই। কারণ-__ভদ্র! মা আমাকে এই ভাবেই 
প্রণাম কর্তে কলে দিয়েছেন। মাতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্যই অস্ত্র বাহার 

করি নাই। আর আপনি আচাধ্া, আপনি ত আপনার শিষ্য-পুত্রকে 

বিশেষরূপেই জানেন । রণক্ষেত্রে আমি ভীত হয়েছি কি না» শিষ্য-পুত্রের 

সে পরীঙ্গ। ত আপনি এখনই গ্রহণ কর্ুতে পারেন ।* আর কোন শক্তিই 

যদি আমার ॥না! থাকে, তবে অজ্জুন পিতা__ভদ্রা মাতা_ স্বয়ং শরীক 

মাতুল, এই গর্ষে-এই দর্পেই প্রথমতঃ অজ্জনপুএ ভ্রিলোকে কাউকে 

এক্ক। করে না। দ্বিতীয়তঃ__পরীক্ষাক্ষেত্র সম্মুখে উপস্থিত । বালক ব'লে 

উপেক্ষা না ক'রে, আচাধ্য ! আজ শিষ্-পুতের পরীক্ষা গ্রহণ করণেই সে 

রুঙা হ'তে পারে। 

দ্রোণ। .[+শ্বগত ] পরীক্ষা কর্ছিলাম ! যণার্থই সিংহ-শিশু তুমি 

কুমার ! যথার্থ ই অজ্জুন-পুত্র তুমি অভিমন্তু; ! 

অভি। মহাবীর কর্ণ কিন্তু আমাকে উপেক্ষা করেন নাই। 

৩৪১ 
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শনগুবহ্মী গম ভন্ক। 

দ্রোণ। আমিও কর্ব না-এস। অসিষুদ্ধ কর্বে না শর-কৌশল 
দেখাবে, কুমার ? 

অভি। আপনি যা অনুমতি কর্বেন, তাতেই প্রস্তত আছি। 

দ্রোণ। আচ্ছা প্রথমতঃ জসি-যুদ্ধই কর, কুমার! শীন্ত ধর আস। 

অভি। এই ধরেছি-_আম্ুুন। 

[ উভয়ের অঙ্ি-যুদ্ধ চলিতে লাগিল ] 

প্রোণ। [যুদ্ধ করিতে করিতে ] সাবধান, বালক ! 

অভি। কোন চিন্ত। নাই। 

ড্রোণ। [ স্বগত ] উঃ! অসহ্য বালকের ঘন ঘন অসি প্রহার । আর 

বুঝি স্থির থাকতে পার্লাম ন]। 

[ পলায়ন । 

অভি। আচার্য । আচাধ্য ! দাড়ান দড়ান। পুনরায় পদধুদ্ি 

গ্রহণ করব। [ পশ্চাদ্ধাবন। 

বেগে দুধ্যোধনের প্রবেশ। 

দুষে। কিবা ভয়ঙ্কর-_-কিবা ভয়ঙ্গর 

করেলণ হজ্উনস্বুমার ! 

এন-বন্ চক্রাকারে ভামাদান ৫ 

শন-শন্ ঘোরে অসি বিদুৎ ঝলকি' ! 

নাচে মত রণরঙ্গে 

পবরাশি দলি” পপতলে। 

বিষম হঙ্কার- _অস্রোর ঝঙ্কার ! 

টং--টং কোদওু-টক্কার। 

ঢং-ঢং ঘণ্টাধর্ষনি রথের উপরে। 

উঠ্নিছে--পড়িছে শিশু চক্ষুর নিমেমে 
৪ 



৮ম দৃশ্ত | ] 

কভু শুন্তে-_মহাশুস্তে হয় অস্তর্ধান। 

পুনঃ কভু হাসিতে হাসিতে-_নাচিতে-নাচিতে 

ুন্তিমান্ সম্মুখ-সমরে । 
অন্তুত বীরত্ব! অন্ভুত শুরত্ব ! 
দেখি নাই-__দেখে নাহি কেহ। 

মনে হয় পার্থ-কুফ 
এক সঙ্গে একমুষ্তি ধরি? 

অভিমন্ত্য রূপে মাজ কুরুক্ষেত্ররণে । 

সার্থক- সার্থক, পার্থ! হেন পুত্র পেয়ে। 

দ্রোণাচার্যের পুনঃ প্রবেশ । 
দ্রোণ দেখ নাই, হুর্য্যোধন । 

করে রণ-_কি ভীষণ 

সিংহ-শিশু অজ্জুন-কুমার ! 

এইমাত্র করিলাম রণ তার সনে। 

হুর্ষেোধন ! দেখিলাম চাহি ভারে, 

যেন গ্রলয়-্ফুলিস সর্ম ছুটেছে সনে । 
মনে ১'ল, ছুযোধন। 

কপিলের কুদ্ধ নেতর-বহি 

ধবংসিয়া সগরবংশ না হ'দে নিবাণ, 

ভশ্রিবারে কৌরববাহিনী-__ 
অভিমন্যু রূপে পশি কুরুক্ষেত্রমাঝে, 

জ্বলিয়া উঠিল যেন দাউ দাউ রবে। 

ছর্ষেযোধন ! না পারিস তিষ্টিতে সে রণে" 

ভঙ্গ দিয়ে আসিয়াছি লজ্জিত বদনে 1 

খু 



সপ্লভুহী [৫ম জগ্ক; 

হর্ষে1। [মনোভাব গোপন রাখিয়। বিরভ্ত ভাবে ] আচার্য ! 

চমৎকার ! চমৎকার ! আমি আজ আচার্য্যের মুখে শিষ্য-পুত্র অভিমন্যুর 

গুগগাথ| শুন্তে আসি নি এখানে । পামান্ত শিশু-হস্তে পরাজিত 
আচাধ্যের নিলজ্জ বাক্যচ্ছটা শুনতে আসি নি এখানে । আর্মি এসেছি 

এখানে কৌরব-সেনাপতি ভারতের অদ্বিতীয় বীর ড্রোণাচার্ষ্যের রণজয় 

বার্তী সগৌরবে গ্রহণ কর্তে। আমি এসেছি এখানে অর্জুনশূন্ত রণে 

স্থিরপ্রতিজ্ঞ আচার্ষের পাগুব বিধ্বংসের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ দেখ তে। 

প্রোণ। দাস্তিক ছুর্ষ্যোধন ! ব্যঙ্গ-তিরঙ্কার করো না। রণক্ষেত্র 

গিয়ে সেই শিশুর সঙ্গে একবার অন্ত-চর্চ। ক'রে এস, তা” হ'লেই বুঝবে 
কি সে দুর্বার শক্তি! কি সে অচি্তনীয়_-অতাঁবনীয় রণ-কৌশল! কি 
সেই নীরত্বের মহাঝঞ্চ। ! দেখলে তুশিও বিস্মিত ১,ব__হুমিও স্তস্তিত হবে। 

দেখলে তোমারও মনে হবে-সে এই মন্তের নয়, সে সেই স্বর্গের নয়, 

নৃতন উচ্চারিত একটি দেব-মাশীর্কবাদ ! বাণীর বীণাবেখু-বাদিত নব- 
রাগিণী গাথা একটি মধুর সঙ্গীত ! নবসিন্ধুমথিত একটি নব পারিজাঁত- 
গুচ্ছ! সমস্ত মন্দাকিনীর স্তুধা সঞ্চিত একটি নবীন অমিয় মূর্তি! তার 
সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রের বু; ধূর্জটার, নেত্র-বহ্ি-_নারায়ণের ুপর্শন চক্র দিয়ে 

সেহ নরনানন্দ মণিখানি ঘের রয়েছে । মধুরে-উক্জ্বলেঃ কেখমলে-কঠোরে 
কি অপূর্ব সমাবেশ ! দেখ নাই-্হুধ্যোধন, একবার দেখে এম । 

দুর্য্যো। বুদ্ধ হ'লে যে ভারা একেবারে চক্ষুলজ্জাশৃন্ত হঃয়ে ওঠে, 

তা পূর্বে জান্তাম ন।। লজ্জা ইচ্ছে না আপনার-_আামার কাছে শত্র- 

পুত্রের গুণকীর্থন কর্তে ? লঙ্জ] হচ্ছে না৷ আপনার-ছূর্য্যোধনের কাছে 

নিজের পৃষ্টভঙ্গদানের নির্লজ্জতা ব্যাখা! করতে? কেমন “ক'রে এই সব 

অবান্তর কাহিনী আমার কাছে এতক্ষণ মধুরতর কাব্যের ভাষায় ব্যক্ত 

করছেন? ছিঃ! আমি বুঝকাম__বনুদিন অন্ন প্রদান ক'রে, ব্কাল 
$ ১৭ 



৮ম দৃহা। ] হনগ্তলহ্থী 

আশ্রয় প্রদান ক'রে.পাওডবদের একটি উপযুক্ত স্তাবক সৃষ্টি ক'রে তুলেছি। 

বছকাল অন প্রদ্দানের ফলে একটি বৃদ্ধ পাওডব-ভক্ত গ্রস্ত করেছি 

দ্রো। ঠিক বলেছ, ছুধ্যোধন ! আমি সত্যই. একটি অরদাস। 

গুদ্ধ তও নই--তোমার একটি ক্রীতদাস । এস কর্ণ! এস_ছঃশাসন, 

এদ-_সৌবল, এদ--জয়দ্রথ, এস-_ শুনে যাও-_দ্রোণাচার্ধ্য আল মুক্তকঠে 

স্বীকার কর্ছে, সে হুধ্যোধনের ক্রীতদাস__অনদীস, অথচ অকৃতজ্ঞ পাওব- 

ভক্ত__পাগব-স্তাবক--ঘোরতর কৃতদ্ব । নে ব্রাঙ্গণ নয়_ ত্রহ্গবীর্ধ্য তাতে 

নাই--ক্ষত্রিয়পাদলেহী কুকুর । আর কি বল্তে চাও-_ছুধ্যোধন ? আর 

কি শোনাতে চাও) সম্রাট? আমি পারি নাই-নিজ প্রতিজ্ঞ রাখতে 

পারি নাই। বালকের রণে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে এসেছি । ক্রীতদাসের 

আবার লজ্জা কি? অন্নদাস বৃত্তিভোগীর আবার লঙ্জা কি? সে লজ্জা 

আমার নাই। 

ছুধ্যে।। [পদধারণ করিয়া] বর্তমান অবস্থা বুঝে আমায় ক্ষমা 

করুন, আচার্য)! আজ অভিমন্তুকরে আপনাকে পরাজিত দেখে আমার 

সমস্ত আশা। সমস্ত ভরস। চুণণ হ'য়ে গেছে। আমার মন্তিফ আজ সম্পূর্ণ 

বিকৃত), আমাকে ক্ষমা করুন। ধৈঘোর আধার জ্মাঙ্মণ ! আমাকে মা 

করুন। অন্নিমন্্ুর করে আর কৌরব-গৌরৰ রক্ষা করুন। 

দ্রোণ। [হস্ত ধরিয়া উঠাইয়। ] ওঠ, মহারাজ ! এ বৃদ্ধ আজ 

তাঁর সমস্ত তেজ-__সমস্ত শক্তি-_সমস্ত সামর্থ; একত্র পুজীভূত ক'রে দ্বিতীয় 

বাঁর চেষ্টা ক'রে দেখ বে-_তোমাকে তুষ্ট কর্তে পারিকি জা। চল্লাম 

তবে, মহারাজ ! ঝঞ্চার মত উড়ে যাব__বিছ্বাতের মত ছুটে যবে-__দাবা- 

গ্লির মত জলে উঠব । থধুপের মত একটা মহাজালা উদগীরণ কঘেঃ 

আজ দভিমন্ত্ুকে ভন্র ক'রে দিয়ে চলে যাঁব। 

| | [ বেগে প্রস্থান । 
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অগুব্পখা [ ধম অঙ্ক; 

হর্ষে)া। এ বৃদ্ধ ব্রা্মণকে উত্তেজিত কর্তে এক আমিই জানি । এই 
শমীবৃক্ষকে জ্বালিয়ে তুলতে এক আমিই । যাই-- মাজ আচারের বিশ্ব- 

ংপী বীরমুত্তি প্রত্যক্ষ করি গে। 
[ প্রস্থান। 

বেগে দুঃশাসন সহ যুদ্ধ করিতে করিতে 

অভিমন্ার প্রবেশ ও প্রস্থান । 

বিপদ ও ঝঞ্ধার প্রবেশ । 

উভয়ে ।-[ নৃত্যসহ ] 

গান। 

ওই দেখ, মৃত্যুর মাদল বাজস্ছ । 

তাখৈ তপৈ থিয়া-থর়__ধিয়'-_ 

ভকিনী-যোগ্িনী নাচছে ॥ 

রধিরের দিদ্ধ, উঠি:ছ গর্জিয়ে, 

কি মৃত্যুর শিঙগ। উঠিছে ধ্বনিয়ে, 

ছৈ-_ হৈ-হৈ.-রৈ-বৈ-বৈ- 

ওই প্রমধের দল সজ.ছে 7 

[ প্রস্থান। 

ধন্ুযুদ্ধ করিতে করিতে দ্রোণাচাধ্য সহ 

অভিমন্ধ্যর প্রবেশ ও যুদ্ধ। 

দ্রোখ। [বুদ্ধ করিতে করিতে] সাবধান, রক্ষা নাই--ক্ষ। নাই আজ। 

অভি। [ঘুদ্ধ করিতে করিতে]ভীত নহে মৃত্যু-ভয়ে কত ভদ্রার কুমার। 
[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান । 
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বিদ্ভাধর দহ ভত ত্রস্ত দুঃশাসনের প্রবেশ । 

ছুঃশা। বাপ-_বাপ,! একেবারে কাপ লাগিয়ে দিমেছে ছেশাড়াট। ! 

কোথা! থেকে শিখ.লে বল ত, বিগ্যাধর ? 

বিষ্কা। ওদের দিকে আর শেখাবার লোক কে আছে বল? 

হঃশা। আচার্যযকে আজ ঘেল খাইয়ে ছেড়েছে । 

বিগ্তা। কেবল আচার্য কেন, ঘোল আজ অনেককেই খেতে হচ্ছে । 

একবার যাও না, বন্ধু! 

শা! । ছিঃ--শিশুর সঙ্গে? গায়ে থুথু দেবে যে লোকে ! 
বিদ্যা । ট। কিন্ধু বৃহ মধ্যে ঢুকৃতে পারে নাই, সখা ! 

2ঃশা। বাইরে থেকে গঞ্জাচ্ছে। 

বিদ্যা । একেবারেই পারলে না। গলায় দড়ি দিলে না কেন যে, 

তাই ভাবছি। 

হুঃশা।। কি পার্লে নাঃ বন্ধু? 

বিদ্া। তোমার সেই রক্তপান ? রক্ত খাবে-_তার পর সেই রক্তে 

দৌপদীর চুল বেধে দেবে, এত বড় আশায় ছাই প'ড়ে গেল! তবে বোধ 

হয়, একবার শেষ চেষ্টা না ক'রে ছাড়ছে না। * 
£শা। "থাক্ থারু তোমার ও কথা। এখন এসঃ চল--ংদখি গে 

দাদা] কোথায়? 
[উত্তয়ের প্রস্থান । 
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বাহদ্বারের সম্মুখ | 

উদ্বিগ্ন মনে ভীমের প্রবেশ । 

ভীম। কোন ক্রমেই জয়দ্রথকে অতিক্রম ক'রে ব্যহমধ্যে প্রবেশ 

কর্তে পার্লাম না। একাকী কুমার অভিমন্ধ্যু অগণন শক্র মধ্যে না জানি 

কি ভাবে বিচরণ করছে ! মাঝে মাঝে তার জখোলাস-ধ্বনি কৌরবের 

হাহাকার ধ্বনির সঙ্গে কর্ণে প্রবেশ কর্ছে। কিন্তু কতক্ষণ পার্বে? 

অসীম অনন্ত সমুদ্রের মহাবেলার গ্টায় কৌরব-ব;হিনী বেষ্টিত বুহমধ্যে 
উত্তাল সাগর-তরঙ্গে ভাসমান ক্ষুপ্র পোতের স্তায় কতক্ষণ সে বালক স্থির 

থাকতে পারবে? হয় ত বা এক-একবার রণশ্বান্ত হ'য়ে বিশ্বামের 'মবসর 

নেবার জন্ বু)হদ্বার-পথে আমার প্রবেশ প্রত্যাশা ক'রে, তখনই নিরাশ 

হ'য়ে পড়ছে । হয় ত বা অগণিত কৌরব-পশ্তর পাশব আক্রমণে নিতান্ত 

অসহা বোধ ক'রে আমাকে কাতরকণ্ঠে সাহা) করতে ডাকৃছে। 

যাই__এবার চক্রব্যুহের অন্ত পার্শ্ব আক্রমণ ক'রে দেখি গে, ষণি প্রবেশের 

উপায় কৰ্তে পারি। একেবারে ঝড়ের মত গিয়ে পড়ব ওলয়ের 

জলোচ্ছাসের মত গিয়ে পড়ব"-বাসবের শত বজ্বের মহাসঙ্ঘবাতের মত, 

গিয়ে পড়ব । দেখি--পারি কি ন|। 

[ বেগে প্রস্থান। 

পরক্ষণেই জয়দ্রথ সহ গদাযুদ্ধ করিতে করিতে 
রর ভীমের পুনঃ প্রবেশ । 

ভীম। জয়ত্রথ! আজ তুই নৃত্য অপেক্ষাও কঠোর, মস্িতে দেখ! 
দিয়েছিস। কি শত এররাবন্ত-শক্তি তোর বাহুতে আশ্রয় করেছে 
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ষে, ভীমকেও পরাস্ত , করলি? যে ভীমের একটি গদা প্রহারে শত শত 

মহাগিরি চূর্ণ হয়ে যায়, সেই ভীম আজ তোর কাছে নিতান্ত 

নিস্তেজ। 
জয় নাও, ব্যহমধ্যে একবার প্রবেশ কর, বুকোদর | 

তীম। আঁচ্ছা_-শেষ চেষ্টা এই । [ উভয়ের পুনঃ পুনঃ ঘুদ্ধ ) 
[ নিজ্কান্ত : 

দেশ দুষ্্যু। 

বাহ-মধ্য | 

অভিমন্ত্যু একাকী বিচরণ করিতেছিলেন। 

অভি। এক-এক করে 'আঁচার্যা, কর্ণ, রুপঃ অশ্বথ|মা। প্রভৃতি 

সকলেই পলায়ন করেছে, আর কাউকে দেখছি নাঁ। চক্রবাহ যেন 
নীরব- নিষ্পন চিত্রান্ষিতের স্তায় প্রাশহংন ভাবে» অবস্থিত। ভর্দরা মা! 
দেখে যাও-_(তামার আশীববা॥ জাজ আমাকে অক্ষয় কবচের হ্যায় কেমন 

ক'রে অজেয় ক'রে রেখেছে। উত্তরে! আস্বার সময় বুথা অমঙ্গল 

দেখে অস্থির হয়েছিলে এখন দেখে ঘাও_-তোমার অভি--তোমার হায় 

সব্বস্বকি ভাবে আজ অমিতবিক্রমে সিংহ-শিশুর ন্তায় এই কৌরব- 

কানুনে বিচর ক'রে বেড়াচ্ছে । মধ্যম পাগুব ৃহমধ্যে প্রবেশ কর্তে 

না পেরে হয় ত কতই দুশ্চিন্তা করছেন! কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন না যে 
তার অভিমন্ুট আজ কি নিভীক হৃদয়ে মন্তাযুদ্ধে মহামইরথিগণকে বারবার: 
বিধ্বস্ত ক'রে ধিজয়-গৌরবে, বিজয়ংদর্পে বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে। 
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সহস৷ ছায়ামৃত্তি রোহিণী আসিম়্া. অদূরে 
স্থিরভাবে ফ্রাড়াইলেন। 

[ চমকিয়! ] কে তুমি কায়াহীন ছায়/-মৃত্তি? পার ত উত্তর দাও__ 

কেন এ সময়ে আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হযেছ ? কেনই 'ব| তুমি 
আজ উত্তরাকে কীদিয়ে এসেছ ? বল-বল? নতুবা এই তীক্ষ শরে__ 

[শর যোজনা করিলেন ও তৎক্ষণাৎ ছায়া-মত্তি অনন্ত হইয়া! গেল ] কি 

আশ্চর্য্য! দেগতে দেখতে আকাশে মিশে গেল। কে এ? আরও 

কয়দিন দেখেডিলাম, কিন্তু উত্তরাকে সে কথা প্রকাঁশ করি নাই। কিন্তু 

যখনই দেখি, তার পরেই কি এক উদ্দাসতাঁৰ এসে আমাকে অধিকার 

করে-__কিছুই ভাল লাগে না, কোথায় যেন উড়ে যেতে ইচ্ছা করে। 

সে কোথায_জানি না-_বুঝি না_চিনি না) অথচ যেন সে স্থানটি 

কত পরিচিত--কত জানা-শোনা--কত আপনার । অথচ যেন সেই 

স্থানটি "আমার চিরমধুর স্বপ্র দিয়ে ঘেরা- কত চিরম্ৃতির মধ্যে 

একট! মধুর বিশ্বতি দিয়ে মাখা! কে যেন সেখানে আমার আছে! 

সে কেও] বুঝি নাঃ কিন্তু এই হৃদয়ের গুপ্ত অন্তন্তলেও যেন তাঁর বাসা _ 

পরকাঙ্গ__ভেদাত্মা-__্ভিন্নহদর ' হয়েই যেন ছু'টিতে আমর! চিরদিন 
আছি। এ কিন্বপ্র! একি প্রহেলিক!! একি কল্পিত'কবিতা! এ 

যে লক্ষণ আস্ছে । 

ধীরে ধীরে রণসান্গে সজ্জিত লক্ষমণের প্রবেশ । 

সকলে শ্রান্ত হ'য়ে বুঝি তোম্বাকে পাঠালেন, লক্ষণ ? 

_ লক্ষন । কেউ পাঠায় নি, অভি ! আমি নিজেই এসেছি। 

অতি। আজ কিন্তু খেলা ন্্-_-তা জান? 

লক্ষণ । তাজানি, আজ তুমি সেনাপতি । তাই দেখতে এলাম-_ 
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দেনাপতি হ'লে তোম্টুকে কেমন মানায়, আর কেমন ক'রে সেনাপতির 

' মত বুদ্ধ কর। 
অভি | তা" হ'লে দূর থেকে দেখলে ত পার্তে, লক্ষণ? 

লক্ষণ। তাঁর মানে, অভি? | 

ন্সভি। তাঁর মানে অনেক । অত ঝাখ্যা কর্বার স্থান ত এ 

রণক্ষেত্র নয়, ভাই । সে উত্তরার খেলাঘরে। 

লক্ষণ । এখানে যা কর্তে এসেছ, তবে তাঁই কর, অভি! 

অভি। প্রস্তুত আছ? পারবে? ভগ কর্বে না? 

লঙ্ষমণ। তুমি পার্বে? তুমি ভয় কর্বে না? 

আভি। আমি ভ কর্ব কি নী_-কর্ছি কি না, ভাত দেখতেই 

পাচ্ছ? একাকী মাত্র ব্ৃহমধ্যে প্রবেশ করেছি_একে একে সকল 

মহারথীদের সঙ্গেই যুদ্ধ করেছি। তাদের কি আবস্থা হয়েছে দেখছ 

বোধ হয়? আর ই দেখ__চক্রবহের চারিপার্থে কিরূপ শখের গ্রাচীর 

গেথে দিয়েছি! [ হাস্ত ] 

লক্মণ। সেই শব-প্রাচীর নির্মাতা বীরের সঙ্গেই বীরত্ব প্রকাশের 

স্যোগ পেয়ে আমিও নিজেকে ধন্ত মঞ্জে করেছি। ৪ 

অভি। ল্লাচ্ছা। পার্বে তুম, নাস আছ তোমার। 

লক্্ণ। এতদিন কি তবে মিছেই পাগব-সেনাপতি অভিমন্থ্যর কাছে 

রণশিক্ষার হাতে খড়ি দিয়ে কাটুল? 

অভি। লক্ষণ! ভাই! এতক্ষণ রঙ্গ কর্ছিলাম। আমি কি তোমার 

সাহা, বল-বীধ্য জানি না) ভাই? এক সঙ্গে-_এক প্রাণে একবৃস্তে 

এতদিন দুটিতে গাথা থাক্লাম। তাতে কি কারও কাউকে চিন্তে, 

জান্তে বাকী থাকে, রে লক্ষণ? তবে একটা মহামমন্ত। আছে কিন্তু। 

লক্ষন । | হান্তমুখে ] কি, অভি? 
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অভি। উত্তর! তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আঁজ কিন্তু ভাই, আমায় 
মান! ক'রে দিয়েছে ) তার উপায় কি? 

লক্ষণ । পাছে তোমার হাতে আমি মারা যাই, এই ভঙ্গ বুঝি 
উত্তরার? , 

অভি। [সহাস্তে] এ ছাড়া আর কি? যুদ্ধে আস্বার ময় সে যদি 

ব্যাপার দেখতে! তারপর আবার কি এক ছায়ামৃহ্ঠি দেখে একেবারে 

লক্ষণ । না, অভি! তুমি যতট। ভীরু ব'লে তাকে মনে কর, তা' 

কিন্তু সে নয়। 

আভ। তা জানি, তবে ঝড় সরল-_বড় কোমল-_বড়-_মধুর ! 
লক্ষণ । সে সারলা-_-সে কোমলতা-_সে মাধুধ্য যেন এ লংসারের 

নয়া এ সংসারে যেন তেমনটি খুঁজে পাওয়! যায় না, অভি! সে যেন 

একখানি কবিতাময়ী-সঙ্গীতময়ী ছবি! সে যেন একরাশি হাসির 
গুচ্ছ! ঘেযেন একরাশি জোৎনার মাধুধ্য ! পেধষেন কিঃ তা ঠিক 

বল্তে পারি না, অভি! 

অভি। [ সহান্তে ] এট রগস্থলঃ লক্ষণ! এ সে উত্তরার কবিতা, 

কুঞ্জ নয়, ভুলে যাচ্ছ কিন্ু। | 
লঙ্ষমণ। হা] অভি, সত্যপসত্যই তার কথ! মনে হ'লে সব ভুলে যাই । 

আঁভ। যাকৃ--তাঁর পর? 

লক্মণ। তার পর যুদ্ধ। 

অভি। তার পর? 

লক্ষণ । হয় মৃত্যু, ন1 হয় জয়। 

অভি। এ ছুটোর একটা আমাদের মধ্যে আজ নির্ধারিত, তা মনে 

রাখ ত? 

এরি 
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১*ম দৃশ্ত। এ গ্তবহী 

লক্মণ। ভূলে গেলে তুমি মনে ক'রে দিয়ো । 

অভি। কে মর্বে, কে বাচবে, স্থির নাই কিন্তু। 

লক্ষণ । না-নাই। [হাসিলেন] 

অভি, একজন যাবেই। 

লক্মণ। হই1_তাই--কি বল্ছ? 

অভি। না আর কিছু না, এস তবে লক্ষণ 

লক্ষণ । তুমি কি জিতবে বলেই আমাকে অত তয় দেখাতে চাক্ছ, 

অভি? 

অভি। আমিজিতব, সে কথ! ত বলি নি, লক্ষ্মণ ? 

লক্ষণ । না বল্লেও আমি জানি যে। 

অভি। জেনে-শুনে ত মৃত্যুর কাছে কেউ আসে না ভাই ! 

লক্ষণ । বীর যে, সে আসে; ক্ষত্রিয় যে, সে আসে; কুমার 
অভিমন্ুযুর বন্ধু যে, সে আসে । 

অভি। কিন্তু জয়লাভ কর্ব; এ কথা মনে রাখা চাই-ই ; নতুবা 

প্রকৃত যুদ্ধ কর] যায় না। 

লক্ষণ। আর একদিন তুমি আঁম]য় এ কথা শিখিয়েছিলে, অভি, 

মনে আছে?» 

অভি। তবে সব চেয়ে বড় কথা আমাদের মনে রাখতে হাবে এই 

যে, আমরা হিংসাশৃন্ত--শক্রতাশৃন্ত । কেবল ক্ষত্রিয়ের কর্তবা আর 

প্রীরু্ণের কার্ধা করতে প্রাণপণে তাই পালন কর্ব। তাতে আঙ্ম" 
বিসর্জন দিতে হয়, তাও দোব। খুব বেশি ক'রে মনে রাখতে হবে, 

লগ্মণ, যা আমর! নিজেরা কর্ধ বা কর্ছি বলে অহঙ্কার করছি, সে সবই, 

ইরুষ্ণ করাচ্ছেন, আমর! কিছুই নই । এই চক্ষু মুদে প্রাণের সঙ্গে একবার 

বলত ভাই, উভয়ে চক্ষু মুদিত করিয়া ] এখন এস, বলি। 
২২১ 
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উভয়ে। [ একসঙ্গে ] তবয়া হৃধীকেশ হৃদিষ্টিতেন যথা নিযুক্তোশ্মি 

তথা করোমি। 
অভি। এস, লক্ষণ! আর না। [ অসি নিফাসিত করিলেন ] 

লক্ষণ । এই-_-এস, অভি ! ৃ 

[ যুধামান উভয়ের প্রস্থান । 

বেগে শকুনির প্রবেশ)। 

শকুনি। [ সানন্দ মুখে শ্বগত ] এ কেমন হ'ল? ছজনে অত ভাব, 

অথচ যুদ্ধ? খেলা করছে নাত? দেখতে হ'ল--ব্যাপারটা কি গিয়ে 

দাড়ায়। 

[ প্রস্থান। 

পুনরায় ধন্ুযুদ্ধ করিতে করিতে অতিমন্থাু ও লক্ষমণের 

প্রবেশ; দূরে শকুনি পূর্ববাবস্থায় দেখিতেছিলেন। 

ভি। লক্ষণ! এইবার সতর্ক হও । 

লক্ষ্রণ। এত সহজে পারছ না, অভি ! 

অভি । বড় শক্তও ভনে নাগ 1 ধনত খরযোজনা করিয়া ভাত 

কীপিতে লাগিল ] ] ৃ 

লক্ষণ । ওকি, অভি! ঠোমার এধনগ হাত কাপছে? ডিঃ' 

এখনও মায়া? তুমিই না একটু আগে আমাকে কর্তব্য শিক্ষা দিচ্ছিলে ? 

তুমিই ন৷ ্ষত্রিয়ত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছিল? তুমিই না অজ্জুন পুত্র--গোবিন্দের 
শিষ্য-_ভদ্র মাণর শিক্ষায় শিক্ষিত- বার? তার পর মাজ আবার পাওব- 

সেনাপতি । খুব দায়িত্ব বোধ ত তোমার দেগ ছি! শর তলে তৃণের মধ্যে 

রাখ-_-আগে মন বাধ-_হদয়কে গড়, তার পর যুদ্ধকর। নতুবা আজ এ 

অভিনয় দেখাবার যুদ্ধ আমাদের নয়। আজ তুমিও যে 'কর্থবা নিয়ে যুদ্ধে 
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১০ম দৃগ্। এ স্গব্ঘী 

এসেছ, আমিও সেই কর্তব্য নিয়ে যুদ্ধে এসেছি । নতুবঝ৷ মায় দেখাবার-- 
স্নেহ দেখাবার-_ ভালবাস দেখাবার__ প্রয়োজন যদি হ'ত, তা হলে এখানে 

এ লাজে--এভাবে আমরা আস্তাম নাঃ অভি! সেস্থানততুষিক্ছু 

আগেই নির্দেশ কারে বলেছিলে-_ উত্তরার খেলাঘরে। এখানকার 
সম্বন্ধ অন্তর-বিনিময়ে--এখানকার সম্ভাষণ বীরত্বে-বীরত্দে__শোর্যে-শোর্যে। 
এখানকার অভিভাষণ পরস্পরের রণ-কৌশলে। তা ত তুমি আম। হাতে 
অধিক জান্তে ব'লে গর্ব ক'রে এসেছ, ভাই । যুদ্ধে জয়-পরাজয় অনিশ্চিত, 

তার জন্ত আগে ভেবে ম'লে কি হবে, অভি? 

অভি। বড় সময়ে জাগিয়ে দিয়েছ, লক্ষণ! বড় সময়ে সতক ক'কে 

দিয়েছ, ভাই ! সতাই আমার ধর্বলত। এসেছিল--সতাই তোমার মনে 

আমাকে শরচালনায় বাধ! দিচ্ছিল-_সত্যই মামি কর্তব্য হারিয়ে ছেল 

ছিলাম। বুঝলাম, লক্ষণ ! বুঝলাম ভাই, গাঁতীমন্্ানুসারে আমরা গঠিত 

হই নাই, শুধু শিখেছি--কতকগুলি তার কথা আবৃত্তি করতে । বুঝ অন, 
লক্ষণ ! ক্ষত্রিয়ত্ব-_কর্তব্য-বুদ্ধি এ পব ছেলেখেলা নর_এ সব জ্ঞান 
উত্তরার পুতুল-ঘরে থেকে শেখ। ঠয় না। উঃ! আমি কি কর্ছি ! পাওবের 

সমস্ত পানিত্ব_সমন্ত আশাভরমা। পরনুয়ে আজ তে।দার সঙ্ছে নিশি 

খেল কর্তে বসেছি ! আচ্ছ।- লক্ষণ, এইবার অভিমন্থ। দেখ-এইব:র 

পাওব-সেনাপতি দেখ-_এইবার যদ্ধ দেখ । ভুলে যাও তুদি অভিক- ভুলে 

যাই আমি তোমাকে! এন তবে! 

লঙ্খ্ণ। এসবীর! আমও তাই চাই। 

্ [উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে গ্রচ্কান। 

শকুনি। |ম্বগত] এতক্ষণে বুঝলাঁম_এরা ভাবের ঘরে চুপি কব: 

আসে নাই-_যুদ্ধই এদের আজ লক্ষ্য ।' ৩” হ'লে দেখছ-_ দ্রযৌো ধনের 

পুত্রের তালিকা হতে একটি নাম আঙ্ক কর্তন ক'রে রাখতে হন! 
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'নগুব্বী | [ €ম অঙ্ক; 

আচ্ছা-_নীচের দিক্ দিয়েই চলুক না? গোড়। থেকেই সুরু হ'কৃ। যাই-_ 
দেখি গে, আজ শকুনি একট! দেখবার জিনিষ পেমেছে। 

| প্রস্থান। 

বেগে ছৃধ্যোধনের প্রবেশ । ঃ 

হর্যো॥  ভীষণ--ভীষণ রণ লক্ষণের সনে ! 

কিন্তু পারিবে কি কুমার আমার ? 

কোনরূপে পারে যদি, 

তা” হ'লে কি পুত্রজয় বিনয় গৌরবে 
তুর্্যোধন উঠিবে নাচিয়!? 

[ নেপথ্যের দিকে চাহিয়া! 

ওই-_-৪$ই করে রণ দিংহ-শিশুদ্য়। 

কেহ পড়ে ভূমিতলে_কেহ বক্ষে তার, 

ওই পুনঃ অপির ঘূর্ণন 

কি চমৎকার হল্তের কৌশল । 

9£_+ওই অসি দুঢকরে লক্ষ্মণ এবার 

বসাই7ব অভিমন্ত্ু-বুকে | 

৪ই-_-9৪ই গঞ্জিলা লক্ষণ বীর 

দেয় বুঝ বপাহযা! 

আচ্ছ--মআচ্ছ। বাখানি, লক্ষণ ! 

[সহস হতাশভাবে ] 

একি হ'ল! একি হ'ল?, 

না বি'ধিতে লক্ষণের অসিঃ 

তখনি কাটিশ অভি চক্ষুর নিমেষে! 

জ্বলিয়। উঠিল ওই বীর শিশুদয়, 
ূ্ | | ২২৪ 



১*্মদৃশ্া। ] হনগ্তল্হী 

পরম্পরে ঘাত-প্রতিঘাঁত 

চলিছে নিয়ত। 

রক্তশ্োতে শিশুদ্ধয় যাইতেছে ভাপি। 

যাই--যাই অন্ত সৈন্তে করি গে প্রেরণ ।' 
[ বেগে প্রস্থান। 

বেগে গীতকণ্ে বিপদ্ ও ঝঞ্ধার পুনঃ প্রবেশ । 
উভয়ে |: নৃত্যলহ ]- 

[ পূর্ব গীতাংশ ] 

এবার দুটো বাঘের বাচ্ছ।, 

তার! যুদ্ধ করছে আচ্ছা, 

ভয় পাচ্ছে না ভয় খাচ্ছে না 

ছটোই মজা মার্ছে ॥ 

ওই মৃত্যুর মাদল বাজ ছে। 

[ প্রস্থান। 

[আহত লক্ষ্মণকে ধরিরা সারথি ও অভিমন্থ্য ধীরে ধীরে আসিতে- 

ছিলেন। লক্ষণ বামহস্ত দ্বারা 'মভিমন্্ার ক ধরিয়াছিল ৪ 

তাহার বক্ষঃ হইতে রুধিরধাধা। প্রবাহিষ্ত হইতেছিল ] 

সভি। ]*উপবেশন করিয়া নিজ অঙ্কে লক্ণকে অর্দশাক্সিত ভাবে 

রাখিয়া একদৃষ্টে সজলচক্ষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ] লক্ষণ! 

ভাই! | 

লঙ্গখাণ। কি, অভি? 

আভি। বড় কষ্ট হচ্ছে? 

লক্ষণ | হক্্-তবুও তোমার কোলে মাথা রেখে শাস্তি পাচ্ছি। 

অভি। এই ত আমাদের সব ধোধ হ'য়ে গেল, লক্ষণ ! 

১৫৬৫ 
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শপ্তল্পহী [৫ম অঙ্ক: 
লক্ষণ । শেষ ত হয় না, অভি! তুমিই ত সেইদিন বলেছিলে 

এষে আত্মায় আত্মায় গাথা, এ ত ছেড়ে লী। বলেছিলে--এ ষে 

আত্মায় আত্মায় ভালবাপা, এ ত ফুরাবে না। বগেছিলে-_ 

অভি। আঞজ.যে সে কথ! ভুলে যাচ্ছি, রে ভাই! আজ যে সে 

সাস্বন। আস্ছে না প্রাণে । আজ যে আমার হৃদয়খানি একেবারে ভোঙে 

পড়েছে, লক্ষণ! হৃদয়ের সবটুকু যে আজ হারিয়ে ফেলে যাচ্ছি, ভাই ! 

জীবনের সবটুকু যে আজ কুরুক্ষেত্রের মাঝে রেখে যাচ্ছি, রে প্রাণাধিক ! 

অনেক দিন থেকে যে আমরা ছু'টিতে এক বুস্তে ফুটেছিলাম, প্রিয়তম ! 

তার একটি খসে পড় ল--একটি গাথা রইল। [রোদন] 

লক্ষণ । ছিঃ, অভি! তুমি কাদ্ছ, ভাই? এ সময়ে কেঁদে ন।__ 

এ সময়ে কাদতে নাই--এ সময়ে ধৈধ্য হারাতে নাই । বীর যে তুমি, আভ! 
তবে সে বীরধন্ম পালন করে ছঃখ কেন, ভাই? আমি যাচ্ছি-_-আমার 

কর্ম ফুরফেছে, ভাতে তোমার কাদ্বার কথা ত নাই, অভি ! শ্রীকষ্ণের 

কাজ ক'রে যাচ্ছি, তার জন্ত আনন্দ কর, অভি' আনন্দ কর। একটু 

জল! জল আছে এখানে অভি? 

অভি। আছে-দিচ্ছি। [সারথিকে ইঙ্গিত করিলেন, সারথি জল 

আনিয়া আঁভমন্ুর হাতে দিল] এই জল খাও, লক্ষণ! [জলপান 

করাইলেন ] 

লক্ষাণ । আঃ, গল! শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গিয়েছিল, এতক্ষণে যেন বা6- 

লাম! আমাকে একবার পাশ ফিরিয়ে দাও ত, অভি! আমি তোমার 

মুখখানা ভাল ক'রে দেখি। বড় ভাল লাগে, অভি-_বড় ভাল লাগে! 

জগতে এমনধার! আর কিছু ত ভাল লাগে না, ভাই! | 
[ অভিমন্থ্য পার্থপরিৰর্তীন করিয়া দিলেন, লক্ষ্মণ একদু্জ 

অভিমন্ত্যুর মুখের দিকে . চাহিয়া রহিল ও ছুই চক্ষু দিয়া শশ্রু 

পড়িতে লাগিল ] *. 



১০ম দৃশ্ত | ] গুলী 

অভি। কীদ্ছ, ভাই! কীদ, প্রাণ ভ'রে কাদ। [ চক্ষুমুছাইল। 
'দিয়। |] আর এভাবে তোমার অভির গলা ধরে তার বুকে শুয়ে 

কাদতে পাবে না। এই তোমার হহ-জন্মের স্থুথ-গুঃখের চির অবসান, ভাত 

কার্বার জন্ত আমিই থাকুলাম। আর তোমার বড় সাধের_-বড় আদরের 

উত্তর] রইল লক্ষ্মণ ! হোঃ! [ রোদন ] 

লক্ষণ। উত্তর! ? উত্তর1? বড় ভালবাম্ত-_বড় ভালবাস্তাম। তাকে 

আগ বড় আঘাত দিয়ে গেপাম) অভি ! সে যে ননী দিয়ে গড়া__ন্্েভ দিও 

মাথা-_ভালবান। দিয়ে ভরা ! আনন্দের রাণী! সে ত কখন শোকের কান 

কাদে নি, অভি ! তাক্ষে যেরূপে পার, সান্তনা দিয়ে রেখো । আর তাকে 

বলো, অভি! ঝ'লে। ভাহ। লক্ষণ তার কণ্তব্য পালন ক'রে বীরের 

হায় হাস্তে হাস্ডে মরেছে । ভদ্র যাকেও এ কথা বলো । আর আমার 

মাকে ? না-কিছু না, ভাই ! তোমাকে দেখি_ প্রাণ ভারে দেখি। 

অভি। (ললাটে হাশ বুলাহয়।] তোমার মায়ের কাছে যাবে। লক্মন ? 

লক্ষণ । [বিষ হাসি হাপির] | হা-_আর গিয়েছ ! জল দাও। 

অভি। [জন দিলেন, জল পড়িয়া গেল ] জণ ৩ খেলে না-পড 

গেল যে,ভাই! একি । একি! আন কর্ছ কেন, লক্ষণ? কি দেন 

বল্বে, ধল্তে পার্ছ না যেন! | | 
লক্ষণ । | জড়িত স্বরে | মা! মা! বড় অভাগিনী। নানা শীত 

শীকষ্ণচ--ধন্মশরাজ্য প্রাতিষ্ঠ।! হবে ইবে হবে 

অতি। লক্ষণ! ভাই! কষ্চনাম কর। শেষের বন্ধু তাকেই 

মনে মনে ডাক। 

লক্ষণ | [জড়িত স্বরে] গাও গাও) অভি! হরে--মু রা রে 

অভি। [সরোদন ত্বরে ] হরে মুরারে_হরে সুরারে হরে সুরারে ! 

| লক্ষণ শুনিতে শুনিতে প্রাণত্যাগ করিল ] 
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অভি। [সরোদনে ]. লক্ষ্মণ ! লক্ষণ ! কথা কও) ভাই! আর 

একবার “অভি” ব'লে ডাক, ভাই! যেয়োন! তুমি_থাকৃতে পার্ব না-- 

নিয়ে যাও তোমার অভিকে। [ লক্ষণের মুন্তদেহের উপর মস্তক- 

রাখিলেন ] 

অদূরে বিবেক গায়িলেন। 
বিবেক 1-- 

গান। 
এই তজ্ীবের পরিণাম। 

দেখ তে দেখতে উ:ও গেল 

ছেড়ে সাধেক্র সংসার-ধাম॥ 

কোথ। গেল মাখামাখি সে ছ"টি প্রাণের টান্, 

কোথা গেল বল দেখি রে, সেই দুই প্রাণ---এক প্রাণ, 

এত ভ'লবাদার শেষ দেখরে একবারেই বিরাম ॥ 

এক বৌটাতে ছুটি ফুল ওই ছিল রে ফুন্টে, 

একটি যে তার বৌট। ছিড়ে ভয়ে পড়ল লুটে, 

ওরে সব গেল দেখ. রইল কেবল তার 

চিরকীন্ডি-গাথা নাম । 

হু [ প্রস্থান 

ধীরে ধারে শকুনি আসিয়া অভিমনতযুর, 
সম্মুখে দাড়াইলেন। 

শকুনি। 'আর কেন ও মড়ার বুকের ওপর পড়ে থাক।? সব 

ফুরিয়ে গেছে । এখন দাও ত, লক্ষ্মী দাদাটি আমার ! লক্ষণের দেহটি 
ছেড়ে দাও_ মহারাজের বুক শীতল করি গে। 

ততি। [ সজল চক্ষে শকুনির দিকে চাহিলেন ] 

শকুনি। ওঠ-_গা ঝাড়া দিরুম় ও১। ওদিক থেকে ঝড়ের মত বেগে 

সব ছুটে আস্ছে। অস্ত্রশস্ত্র গছিয়েগাছিয়ে ঠিক হয়ে দাড়াও । 
5 

$ 
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১০ম দৃশ্। ] পগ্তল্ররথী 

.. অভি। এই নাশ তবে, গান্ধাররাজ ! তোমাদের নয়নানন্দকে নাও। 

[ লক্্ণকে দিলেন ] যাও, ভাইঃ! যেখানে বীরত্বের পুরস্কার দেবার 

জন্ত বীরাঙ্গনাগণ জয়মাল্য নিয়ে অপেক্ষা কর্ছে, সেই আনন্ময় শান্তিধামে 

চ'লে যাগ ভাই ! 

শকুনি। এ ভাল কথা, এইবার নিজেও যাবার জন্য প্রস্তুত 9 গে, 

বেশি দেরি বোধ হয়, আর করুতে হবে না। 

বেগে দুঃশাসনের প্রবেশ । 

হঃশা। আয়--আয়, শুগালশিশ্ত ! তোকে শেষ কারে আজ 

লক্মণের শোকানল নির্বাণ করি। [অসি উত্তোলন ] 

অভি। আসম্মুন- মাম সব্বদাই প্রস্তত। [অন টান্তালন ] 

[ ছঃশাসনূক বিতাড়িত করিয়া লই প্রপ্থান। 

শকুনি। কি কর্ব, লক্ষণ! কানাত পায়না। কীদতে গেলে 

তোমার পিতার কীত্তির কথা মনে পড়ে যায়। এইরূপে উনশতটি 

পুত্রকে হত্যা কারে দুর্ধোধন আমার পিতাকে দগ্ধ করেছিল। নাজ 

তার একটু নমুনা পাক্-_আজ তার একটু আস্বীদ নিকা। [লক্ষণের 
বক্ষোরক্ত লইফ সর্বাঙ্গে লেপন করিতে করিতে ] কতকটা শাস্তি হচ্ছে! 

: কতকট তৃপ্তি হচ্ছে! কবে সবগুলির বক্ষোরক্ত এমনি ক'রে নিংড়ে 

সর্ধাঙ্গে লেসন ক'রে ধেই-ধেই ক'রে নাচব? [ উদ্ধাপ্িকে চাহিয়া ] 
পিতা! পিতা! আজ এই অমুতধারা পান ক'রে কথঞ্চিৎ পিপাস। দূর 

করা আর আশীর্বাদ কর-_যেন এইরূপে হর্ষেঠধনের শতভ্রাতাঁর রধির 

দিয়ে তোমার অনস্ত পিপাপার শাস্তি ক'রে দিয়ে যেতে পারি। যাই-_ 

এখন এ শবটাকে কাধে ক'রে ছৃর্যোধনের কাছে নিয়ে যাই। দেখে 

কেসন ক+রে জলে ওঠে, তাঁই দেখতে হবে। [ শবন্ন্ধে করিলেন ] 
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সহস নিক্ধাসিত অসি হস্তে ছুর্যোধনের প্রবেশ । 
দুর্য্যো । টক-_-কৈ, সেই বালক ? 

শকুনি। ছুঃশাঁসনের সঙ্গে যুদ্ধ কর্তে কর্তে খদিকে ছুটেছে। 
[ কৃত্রিম রোদন সহ ] কিন্তু দেখ-দেখ একবার, হুর্য্যোধন ! একবার 

দাদার আমার শেষ চাদ মুখখানি দেখে যাও । র 

ছরযো ! না-দেখব না-ধেখতে চাই না। আগে প্রতিহিংসা 

তার পর দেখা । [ গমনোগ্ভত ] 

শকুনি। [লক্ষণের মৃতদেহ সম্মুখে ধরিয়া ] একবারটি বুকে ধারে 

গেলে না, বাবা? 

দুর্যো | [ তৎক্ষণাৎ সংজ্রাধে ফিরিগ ] দূর ত9, ধূর্ত! [অনি 

প্রদর্শন ] 

| বেগে প্রস্থান। 

শকুন । আমার যা কাঁজ, তা হয়েছে । থা৪-এইবার পুত্রশোকের 

আগুনে জলে উঠে অভিমন্টাকে শেষ ক'রে দাও গে। তানা হ'লে 

অলস "অন্ন জলে উঠছে নাকের চাল্ ঠিক হচ্ছে নাঁ_-আমারও 

আশা পূর্ণ হচ্ছে না। « কেবল কাটা দিয়ে ক'টা (তোলাই আমার কাজ। 

যাই--এটাকে নিয়ে কৌশলে ছূর্য্যোধনের সম্মুগে ফেলে দিয়ে আমি । 
দেখুক--আর জলুক্--আর পুড়ে খাক হ'য়ে যাক্। | 

[ লঞ্খাণের শব লইয়া নাচিতে নাচিতে প্রস্থান। 
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এস দেশ লুশ্য | 

পাগুব-শিবির- উত্তরার কক্ষ । 

কক্ষ-ভিন্তি,গাত্রে অভিমন্্ুর একখানি উজ্জ্বল চিত্রপট লম্ষিত ছিল এবং 

ভূতলে একপার্শে উত্তরার ধন্ুঃশর ৪ অন্যান্ অস্ধ-শঙ্াদি সন্জত ছিল। 

ধীরে ধীরে ছায়া মুন্তি রোহিণী প্রবেশ করিলেন। 
রোহিণী। [ ভিত্তি-গাত্রস্থিত ছবিখানি লইয়া, একদু্ে কিছুক্ষণ 

চাহিয়া! রাহয়। ম্বগত ] এই চিহ্নটুকু৪ আজ মুছে নেবো, মর্ভে তার কোন 

চিহুই থাকৃতে দেবো না। ঈর্ষায় সইতে পার্ব ন|। উত্তরার কগ। 
ভাবলে দ্বঃখ হয়। বালিকা হয় ত এই ছবিখানি দেখে_-এই ছবিখানি 

বুকে ক'রে কথঞ্চিৎ বুকের দীরুণ অনল নির্বাণ কর্তে পাঁর্ত; 'কন্ককি 

করব? মমিযে পারি না। আমি--আমাঁর প্রাণেশের কোন চিহনই 

আমা ছাঁড়া হয়ে থাকে, এ আদি কিছুর্তেই সহ্য কর্তে পাব্ৰ না। 

তাই আজ "এই সন্ধার অস্পষ্ট আলোকে গোপনে এসে আমার প্রাণেশের 

প্রতিকৃতিখানি চুরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছি। [আকাশের দিকে চাহিয়৷ ] 
ধ এক-_ছই--তিনটি তারা মাত্র উঠেছে । ওই আরও উঠছে । সকলেই 

বেশ উজ্জ্বল, স্ি্ধ, হান্তময় ! কিন্তু & যে আমার মূষ্তি রোহিণী তারাটি, 

টে কেবল ম্লান-_-অক্ফুট-_দীন্তিহীন ! আর একটু পরেই আঙ্গ এ রোহিণী 

তারাটি, কেমন উজ্জ্বল-হান্তময় হ'য়ে উঠবে | যাই-রণস্থলে যাই । আর. 

দেরি নয়--(সখাঁনে সপ্তরথীতে প্রাণেশকে ঘিরে ফেলেছে । আর দেরি 

'নাই--এইবার-_ 



শপগুল্পথী [ ৫ম অঙ্ক), 

সহস। উত্তরা প্রবেশ করিলেন। 
[ তাহাকে দেখিয়া রোভিণী ব্যস্ত হই সরিয়৷ যাইতেছিলেন, 

কিন্তু ছবিখাঁনি ভূতলে পড়িয়া গেল। ] 

উত্তর । [ ছবিখানি পড়িতে দেখিয়৷ ] একি ! অভির ছুবিখানি 

হঠাৎ আপনি ভূ'য়ে পড়ে গেল কেন? [ বিশ্মিতভাবে চারিদিক্ দেখিয়া] 

টক? ঘুকউ তনয় । তবে কি” ছবিখানি তুলিতে ছিলেনঃ তৎক্ষণাৎ 

রোহিণী সেই ছবিখানি কাঁড়িয়। লইতে টানিয়] ধরিলেন] একি! কে 

টেনে ধপূলে ! টকৈ-_কে তুমি? কেন আমার প্রাণেশ্বরের ছবিখানি টেনে 

ধরেছ ? ওগো মিনতি করি-- ছেড়ে দাও । ও যে আমার বড় মাধের 

জিনিষ-_প্রাণের জিনিষ! 

রোহিণী। [কাছে আসিয়। ] আমি তোমার সতীন। হিঃ! হিঃ! 

ছিঃ! | তান্ত ) 
উত্তর । কেউ নাই, তবুও কথা কয়! একি? 

[ ইত্যব্সরে রোহিণী ছধিথানি কাড়রা লইলেন, উত্তরা লইবার 

জন্ত যেমন কাছে যায়, অমনি রোহণী অন্যদিকে দরিয়। 

যার, এইরূণ কিছুক্ষণ, চলিল 1 

উত্তরা । ছবি দেখ ছি-_অথচ মানুষ দেখছি শা, ছবিও শিতে পার্ছি 

না। ও গো! কোন্ দেবত। তুম তামার উপর এই উপদ্রব কবুছ? 

আমি ত কোন জপরাধ করি নি, শবে কেন আগ আমাকে কষ্ট দিচ্ড ? 

প্রাণেশের বিদাদ্র কালে যে সব্ধনাশের কথা বলেছিলে, সেও কি তুমি? সেই 
থেকে আমার প্রাণ-মন বড় অস্থির-- বড় চঞ্চল। প্রাণেশ আমার একাকী 

.. ব্যুহমধ্যে পড়েছে? এ সংবাদ পেয়ে জবধি পাগলের মত বেড়াচ্ছি। ওগো! 

তুমি আমায় দয়া কর-_দয়া কর। মার ছবিখানি আমায় দাও । [ধরিতে 

গেলেন ও রোহিণা স্রিঞ্। গেল$ স্বগ ] এবার যেন একটু দেখতে 
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১১শ দৃণ্ত। ] ঞ্তব্রহ্থী 

পেয়েছি । তড়িতের' মত যেন একটা নারী-মুত্তির 'আভাস দেখতে পেয়েছি । 
[ প্রকাণ্ঠে ক্রোধে ] তবে দেবে না? দেবে না? দেবতা হানে এমন 

নিষ্ঠুর তুমি? আচ্ছা-_তবে' দেবতা! এই মর্ভের বালিকার তেভ দেখ। 
[ ধনুর্বাণ লইয়। শর যোজন] করিলেন ] এখনও বল্ছি--ছবি আমায়, 

দাও? দিলে ন% তবে সহ্য কর। [শরত্যাঁগ, কিন্তু শর সে ছারা" 

মুর্তিকে বিদ্ধ না করিয়৷ ভূতলে পড়ি গেল ] 
রোহিণী। হিঃ_হিঃ_হিঃ ! [হান্ত ] 

উত্তর । আচ্ছা__আবাঁর। [ এইরূপে বারংবার শরতাাগ ও বারং- 

বার পুর্ববৎ পতন ] আশ্চর্য্য ত! শর বিছা্ধেগে ছুটছে-_-লঙ্গ্যের উপর 

পড়ছে, অথচ লক্ষ্যকে বি'ধতে পার্ছে না। যেন বাতাসের মধ্যে থেকে 

পড়ে যাচ্ছে। এখন যেন মু্ভিও অনেকটা! অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে । কি 
স্থনদর দিব্যমূত্রি! অথচ হৃদয় এত কঠোর কেন? 

রোঠিণী। সত্যই আমি অশরীরী ছায়ামুহি! আমার রক্ত, মাংস 

গঠিত শরীর নাই, কাঁজেই তোমার শর আঁমীকে বিধিছে না, উত্তরা ! 
উত্তরা । এত মধুর কগা তোমার? তবু গামার উপর বিদ্ধ কেন? 

রোহিণী। তুই যে আমার সতাঁন॥ আমাক প্রাণেশ্বরকে তু কেড়ে 
এনে নিজে ভোগ কর্ছিস্। তার কোন চিহনই আজ এখানে বাধতে 

দোব না বুঝবি তবে আমার জালাটা। 

উত্তরা । [ স্থগত ] আবার রুক্ষ ভাষা? [ প্রকাঁশ্তে ] কেন আমার 

উপর এ অত্যাচার কর্ছ ? আমি বালিকা, এখনও আমি সংসার চিনি 

নি স্বামী চিনি নি, আমার সর্বনাশ ক'রে না। ৪গো! ভি বড় 

আদরিণী-_বড় সোহাগিনী, আমার সে আদর--সে সোঠাগটুকু কেড়ে 
নিয়ে না। আমি যে আজ এ ছবিখানি বুকে ক'রে কাটিয়েছি। দাও. 

প্লেবি! আমার ছবিখানি দাও । 
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রোহিণী। [ কোল স্বরে ] উত্তরে ! সতাই 'আজ আমি তোর মে 

সোহাগ 'আদরটুকু কেড়ে নিতে এসেছি। ভর্গিনি! আজ ঘোড়শবর্ষ 

আমি বড় কষ্ট পেয়েছি, উত্তর! ! তুমি আমার সব সুখ-__সব শাস্তি নষ্ট 

ক'রে দিয়েছ, উত্তর]! ভগিনি, আমি অনেক জ্বলেছি-অনেক গুড়েছি-- 

অনেক দিন থেকে স্বর্গ ছেড়ে মর্তে এসে আমার প্রাণেশ্বরের পাশে পাশে 

বুর্ছি ; কিন্তু প্রাণেশ আমার চিন্তে পারেন নি-_বুঝতে পারেন নি। 
বল দেখি ভাঁগনি ! নারীর পক্ষে এ কতখানি ক! কিস্তু'আজ আমার 

সে হুঃখের নিশা! অবসান হয়েছে । তাই আজ আমার প্রাণেশকে নিতে 

এসেছি, নিয়ে যাব। তীর চিহটিও এ মর্তে রাখতে দেবো না ঝলে 

তার ছবিখানি কেড়ে নিয়েছি । এ আর তুমি পাবে না, বোন্! কিছুতেই 
দোব নী-_মিছে তুমি কাতরত! ভানাচ্ছ ! 

উত্তরা। [কাপিতে কাপিতে] ওগো! ও সব ভুমি কি বল্ছ, দেবি? 

তোমার প্রাণেশ কে? কাকে তসি নিতে এসেছ--বল- বল 

বোতিণী। "আর শুনে কাজ শাই। কিছুতেই থেন বুঝতে পার্ছেন 

না ন্তাক] জার কি। ও চালাকি ছার থাট্ছে না-ছবি পাচ্ছ না। 

উন্তরা। আবার থ্যগ্গ করছ? ৪: তুম কি? ভুমি কখন মিষ্ট কথা 

বল্ছ, কখন কটু কা বল্ছ-_কখন আবার ব্যঙ্গ কর্ছ। তামার ভাবই 

যে বুঝতুত পালুছি না! 

রোতিণী। [ক্রোধে] বুঝবে সার ছাই ! তোর সর্বনাশ করতে 

এসেছি, এইবার চল্লাম। বুঝতে পার্বি- প্রতিশোধ কাকে বলে। 

[ মাইতে উদ্ভত | পু 

উত্তরা । [বাস্ত ইইয়া ] 2যয়ো নাযেয়ে। না, আমায় ছবি ন! 

বিয়ে যেয়ো না। [ছবি ধরিতে যাইল ] 

রোঠিণী। [ ধক! মারিয়া ] মর্ অভাগিনি! জলে-পুড়ে মধ । 
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১১শ লা] তনগুক্পথী 
উত্তরা । [ধাক্কা খাইয়! চীৎকারপুর্বক ]:9:1 [ মৃচ্ছা ] 
রোহিণী। যাই--পালাই, নতুবা এ দৃশ্ত দেখা যাঁয় না। [গমনো- 

দ্য] ও রুষ্ণকে সম্মুখে দেখিয়া দাড়াইলেন ] একি । আপনি এখন 

এখানে ? সংশপ্তক যুদ্ধ কি হ'য়ে গেল? 

শ্রীকষ্ণের প্রবেশ । 
কষ্ণ। আমি এখানেও "আছি-_অজ্জনের রথেও আঙি নাতে 

"মার আশ্রর্যোর কি আছে? কিন্তু তুমি এখানে কেন পল ০--এই 

বালিকার উপর উৎপাঁত-উপদ্রব কর্তে এসেছ, রোহিণি? 

রোহিণী। কেন কর্তে এসেছি, তা কি আপনি জানেন না? 
"আমাকে এই ষোড়শ বর্ষ ধারে কি কষ্ট দিয়েছে আপনার উত্তর, বলুন ত? 

আজ তার প্রতিশোধ নিয়ে গেলাম। 

রুষঃ। তাতে উত্তরার দোষ কি, রোহিণি? তোমারই অন্যায়ে-- 

তোমারই পাঁপে গর্গ মুনির অভিশাঁপে শশধরকে এই মন্দে এসে অভি- 

মন্ত্যবূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে । সে দোষ “ক এই বালিকার? 

রোহিণী। আমি জামার প্র/ণেশের কোন চিহ্নই মর্তে থাকৃতে দোব 

না; হাই এই প্রাণেশের ছবিথানি লিয়ে যাচ্ছি এ দোব না; 

রুষ্ট । আশ্চর্য্য, রোহিণি! তুমি দেবী হয়েও মোহবশে জান্তে 
পার্ছ না যে, উত্তরা কে? তুমি আর উত্তরা ত ভিন্ন নও, রোঠিণি। গর্গ- 

এীঁপে চন্দ্রলোক হ'তে তোমার স্বামী চন্দ্রদেব মর্তে এসে ভিন্নমূন্ধিতে জন্ম- 

গ্রহণ করলে, তোমারই বাঁসনা তখন তার সঙ্গে সঙ্গে এসে এই ধরাতলে 

উত্তরা-মূত্তি ধারণ ক'রে আছে। রোহিণি! তুমি মোহবশে নিজের 

উপরে.নিজে হিংসা কর্ছ। 
রোহিল। যা! বলেন কি? 

*  কৃষ্ণ। একদিন তোমার এ মোহ ঘুচে যাবে,এরোহিপি! তখন বুঝতে 
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পার্বে যে, আপনাকে ছু'ভাগে ভাগ ক'রে তুমি এইয়সপ লীলাভিনয় কর্ছ 
কিনা। তাঁর পর--আরও দেখবে-_-আরও বুঝবে যে, অভিমন্ত্য, 

উত্তরা, রোহিণী এই তিনে এক আবার একে তিন কি না। রোহিণি, এই 

রসের অভিনয়েই জগৎ চল্ছে । * 

রোহিণী। বলুন_বলুন এ রসের উৎসই বা কোথায়, আর এই 
অভিনয়ের নাট্যাচার্যহ বাকে!? 

কৃষ্ণ। এ রসের উৎস আমার নাট্যকুণলা অভিনেত্রী গ্ররুতি আর 
নাট্যাচার্ধা স্বয়ং আমি । 

রোহিণী। তুমি-_ তুমি তুমি? 

কষণ। হাআমি-আঘি। কিন্ত সে আমি আমার এই মৃষ্তিআমি 
নয়। আমি যে“আামি? শব বল্লাম, সেই আমিকে জান্তে চেষ্টা কর, 
রোহিণি, তা? হ'লে আর একপ শিজে নিজে জ'লে-পুড়ে মর্তে হবে না । 

সেআমি যে, আমার ভিতরেও বাস কর্ছে, আব'র তোমার ভিতরেও 

বাস কর্ছে। যেজান্তে পারে, পণ্ত হয়; আর যে জানতে পারে ন1, 

সে এইদ্ধপ শোকে ছঃগে মুচামান ভয়ে পড়ে। 

রোহিণী। এত উচ্চক্ষথা 'আম'র এখন বোঝ বার শক্তি নাই, আর 
সে ইচ্ছাও নাই | আমাকে যেতে দিন্। ॥ 

.. ক্কঃ। তোমরা দেবলোকবাসিণী, তোমাদের সে ইচ্ছা হবে নাঃ তা 

জানি, রোভিণি ! তোমাদের হাদ কেবল নিজ-নিজ ভোগ-ম্থুখে উন্মত্ত । 

এই মর্ভবাসীর স্তার দেবছুলভ হৃদর তোমরা কোথায় পাবে? এই শোক- 

হঃখ দিয়ে তৈরি সুচারু হৃদয়ই আমার আঁসন। সেইঅগ্ঠই মর্তবাসী 
,লঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতাও বেশি । যাক, রোহিণি ! তুমি এখন এ মুচ্ছিত] 
বালিকার একমাত্র প্রবোধের স্থল অভিমন্তুর চিত্রধানি রেখে যাও । 

[ বিষগ্রমুখে ছবিধানি উত্তরার পার্থ রাখিয়া! রোছিণীর প্রস্থান ]. 
$ ৪ ৩৬ 
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 দ্রতপদে সুভদ্রার প্রবেশ । 

স্থভদ্রা। তুমি, দাদা? আমি হঠাৎ একটা আর্তনাদ শুনে ছুটে 
আম্ছি। ব্যাপার কি, দাদা? 

কুষ্খ। এদেখ। উত্তরা বোধ হয়, কোন রকম ভয় পেয়ে মুচ্ছিত 
হয়েছে । তুমি এ সময়ে এসে ভালই করেছ, ভদ্র! আমি বড় বাস্ত 

আছি--তুমি দেখ। 

ৃ [ প্রস্থান । 

স্ভদ্রা। [ উত্তরাকে শুশ্রাা করিতে করিতে ] কৃষ্ণ! দেখা হ'ল 

আর চ'লে গেলে ? কিছুই বল্লে না? য। ভালবাস, তাই কর, কৃষ্ণ! 

কিছুই জান্বার বা বল্বার নাই আমার। আহা! এত কোমণতা 

'দিয়ে গড়া তুমি, উত্তরা ! কেমন ক'রে যে সেবজ্রাঘাত সহ করৃবে, 

তাই ভাবছি। উত্তর)! মা আমার ! ওঠ। 

উত্তপা। [ সংজ্ঞ। পাইয়া ] মা' মা! মা! 

স্থভদ্রা। এই যে, আমি কাছে বসে আছি, মা! 
উত্তরা। [সজল চক্ষে উঠিতে লাগিলেন, ভদ্র চক্ষু মুছাহয়। 

দিলেন, পরে ভদ্রার কণ্ঠ বেই্টন করিরী সুরোদনে গঠদিলেন ] 

গান। 

ওম! দেখ গো আমার মন কেমন করে। 

আমার কেদে ওঠে প্রাণ, হারিয়েছি জ্ঞান 

আজ ম: আমার অভির তরে | 

কায়াহীন কে ম। ছায়ামুত্তি ধারে, 

অগোচরে আগার প্রবেশি;য় ঘরে, 

অভির ছবিখানি নিয়েছে মা ছ'রে। 

আমার জীবনের রবি নিবায়ে করে। 
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কি জানি রণে ম1, কি বিপদ ঘ:টছে, 

কি জানি মা আমার কি সর্বনাশ হয়েছে, 

আমার প্রাণের অভি, সাংধর প্রা,খর ছবি 

আজ দারুণ বিধি তায় বুঝি মা হরে ॥ 

সুভদ্রা। কেন কীদ্ছ, ম1? কেন ভাবছ, মা? অভি যে তোমার 

সেনাপতি হয়ে পাগুব-গৌরব রক্ষা কর্তে যুদ্ধে গেছে । অভি ষে মামার 

গোবিন্দের পাদপন্মে উৎসর্গ কর ফুশ, সে ফুলের জগ্ত কীদ্বার কি 

ভাববার ত কিছুই নাই, মা! তুমি ত তা জাণ্তে_ উত্তরা, তুমি ষে 
আমার অভির সঙ্গে এক মন্ত্রে দীক্ষিতাকৃষ্*-সেবিক। তবে কেন 

আজ অধীর হ'য়ে পড়ছ, মা? বীরাঙ্গনা ত বীর স্বামীর জন্ত কথন 

কাদে ন।! 

উত্তরা । এতদিন ত আমিও কীদি নাই, মা! আজ যে, আমাকে 

আমার ভাগ্য-বিধাতা এসে কীদির়ে দিয়েছে, ম। ! আজ এক ছায়াযুগ্ডি 

রাক্ষপা এসে অভির ছবিখানি চুরি ক'রে নিয়ে গেছে । আরও যে কি 

সর্বনাশের কথা ঝলে গেছে মা, সে কথা মুখে আনা যায় না-ভাবতে 

পার! যায় না, মা! 

স্ুভদ্রা। কৈ) উত্তরে ! তোমার অভির ছরব ত কেউ্চুরিক'রে 

নিয়ে যায় নি, এই যে পড়ে আছে। 

উত্তর!। [ ছবিথান বুকে লইয়া ] তাই তমা! এ যে আমি 

কিছুহ বুঝতে পার্ছি না। আম যে অনেকক্ষণ সেহ ছায়ামুত্তির সঙ্গে 

এই ছবি নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছি। য়)! তবে কি সে সব কিছুই না, 

মিথ্যা একটা৷ স্বপ্ন দেখলাম? কিছুই বুঝতে পার্ছি নে, মা! 

'. স্ুুভদ্রা। স্বপ্ন কোন্ট। নয়, মা? সেও স্বপ্র-_এও স্বপ্ন তুমি আম 

এ সবই গ্রপ্র! শ্রীকফের স্বপ্নের মংলারে আমরা সব হন হ'য়ে তার 
২৩৮ 
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লীলাভিনয় প্রকাশ করুছি মাত্র। মানবজীবনটাই একটা মহাম্বপ্ন। যেদিন, 

'মান্ুষের এ মধুর স্বপ্ন ভেঙে যাবে, তখন আর মানুষ-__সানুষ থাকবে না । 

তার সেই চির-জাগরণের রাজ্যে চলেযাবে। যেখানে স্বপ্র নাই- তন্দ্রা 

নাই__মায় নাই--মোহ নাই-আমি নাই-আমিত্ব নাই, সব সো:ন 

কুমি_ তুমি, উত্তরে ! সে জাগরণের জন্ত এস আমরা প্রস্তুত হই! 

সেই রাজ্যে যাবার জন্ঠ এম_ আমরা সব ভূলে--সব ফেলে-সব ছেড়ে, 

পতি'পুত্রকন্তা প্রভৃতির মোহ কেটে তার শরণাগত হই। সেই 

একেতেই পেধানে সবপাব, সেই এক কৃষণেই তখন অজ্জুন পাব, 

অভিমনুযু পাব- সমস্থ পাগুব পাব-এমন কি নিখিল বিশ্বরাজা পাব; 

তবে আর কি চিন্তা জামাদের? উত্তরে! মা! এন আমার সঙ্গে, 

তোমাকে জাজ গীতার একাদশ অধার শোনাই গে, তা" হ'লে সব অবসাদ, 

সব অশান্তি দূর হয়ে যাবে। 

[ উত্তরাকে লইয়া প্রস্থ:ন 

দ্রৌপদীর প্রবেশ । 
দেপদী। [ উন্মাদিনীর স্টায় ] কি শুশ্লাম! কি শুন্লাম। বই 

মধ্যে বাছাকে নাকি আমার সপ্তরথীঞ্ঠত ঘিরে ফৌলেছে। অভি নাকি 

আমার পিঞ্জর্ুদ্ধ সিংহ-শিশুর নার নি ব্যাধগণের নিষ্ঠুর আঘা ও 
কর্ছে ! কি সর্বনাশ! কি সব্বনাশ! আজকি ধনম্মরাজ, 88 

এরা সব নিদ্রিত? ছুধের শিশুকে পশুদের গহ্বরে ফেলে দিয়ে এ রা ক 

সকলে আজ রণশ্রান্তি দূর কর্ছেন? কি কাপুরুষ! কি নিলজ্ঞঠা। 

ইচ্ছা, হচ্ছে-আমিই আজ তীক্ষ অসি ধ 'রে__কৌরবপঞ্ল দলিত 

করতে করতে অভির কাছে এখনই ছুটে যাই। কৈ উত্তরা কৈ? 

সেকি এ কথা শুনতে পেয়েছে? ভদ্র রাক্ষসা মা! দানধী মা! তার 

সেজন্য কিছুই চিন্তা নাই) কিন্তু আমি কি করি উপায়? ছুটে যাব, নী; 
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কিকর্ব? ওঃ! অভি আমার ন! জানি কি.বিগ্লদের মধ্যেই পড়েছে ! 

চার্দিকে চেয়ে দেখছে-__তাঁর দেখানে কেউ নাই । সত্যই বুঝ লাম__ 
আজ তার কেউ নাই-_-কেউ নাই। স্বার্থপর জগতে আজ তার কেউ 

-নাই। 
নেপথ্োে ।--জয় কৌরবের জয় !, 
দ্রৌপদী। ই--ইকি বজ্রধবনি! কি বজধবনি! কোথায় যাব? 

কিকর্ব? হায়! হায়! হায়! 

[ /বগে প্রস্থান। 

হ্বাদস্ণ দুস্ট। 
চক্রব্যৃহের মধ্যবর্তী পার্থ । 

বিষগ্নমুখে দ্রোণ। কর্ণ, কৃপ। অশ্বথাম| কৃতবশ্মা ও 

হাস্যমুখে শকুনি ও ছুঃশাসনের প্রবেশ । 

দ্রোণ। দেখ, রাঁধেয়। দের, ছুঃশাসন) শকুনি! দ্রোগাচাধ্য 

আজ কি না কবলে! ভারত সম্রাট ছুর্যযোধনের উত্তেজনা বাক্যে বিদ্ধ 

হয়ে 'আজ ব্রাঙ্গন প্রোণাচার্ধ্য-_গুরু দ্রোণাচার্যয--সত্যপ্রতিজ্ঞ দ্রোণা" 

চাধ্য-_কৌরবসেনাপতি দ্রোণাটাধ্য সপ্তরথী সঙ্গে মিলিত হয়ে 

নীচ ব্াাধের ন্যার_হিংআ পশ্র ন্যার_ নিঠুর রাক্ষসের ন্যায় একটা 
শিশুকে কেমন ক'রে বার বার ক্ষত-বিক্ষত ক'রে দিচ্ছে? জগতে কোন 

ব্রাঙ্ষণ--কোন অস্্গুর যা করে নাই, আজ বৃত্তিভোগী দ্রোণাচার্য্য 

তাই করছে! এ হতে আর কি চাও, হুঃশাসন? এ হ'তে আর কি 

চাও, শকুনি? 



পৃ] সগ্তরশী 
ছুঃশ।। এখনও ,গবটা ত শেষ হয় নি, এখনও যে-শক্র-শিশ্ 

বেঁচে রয়েছে । এখনও যে েিএই চ[রিবার-_এই মহামহারথা সপ্তরথীকে 

বিতাড়িত করেছে ; তবে আর করলেন কি, আচাধ্য ! শন্র শেষ ক'রে 

দেন, তাবু পর বনে নীরবে পাগুবের জন্ত অশ্রু বিসর্জন কর্বেন। 

ভ্রোণ। হানমতি ছুঃশানন : তোমাকে আর কি বল্ৰ? 
হঃশ। | "আমাকে আব কিছু বল্তে হবে না, এখন চলুন_ আবার 

ঝড়ের মত পড়া যাক্ গে। 

দ্বোগ। "আমি আর পান্ব না। যতক্ষণ পেরেছি--করেছ, আর 
পর্ব না। এতক্ষণ বিবেককে দূর কারে- লঙ্জ। ত্বণা ত্যাগ ক'রে-_- 

মনুযাত্ব বিপঞ্জন দিয়ে__গুরুহ পদদলিত ক'রে যা করেছি- যথেষ্ট করেছি, 

আর পারব না। 

শাণিত তরবারি উত্তোলন করিয়া ক্রুদ্ধ এবং 

শোকোনন্ত ছুষ্যোধনের প্রবেশ। 

দ্য] । না পারলে হতা। কর্ব, এক সঙ্গে আজ এই সপ্ত শুগালকে 

হত্য। কর্ুব। এতদূর সাহস নিস্তেজ অন্নদাস ব্রাহ্মণের? এতদূর সাহস 

্লীতদাম দ্রোণাচার্যের ? এতদিন* ভআনেক অতঠাচাঁর সহা ক'রে এসেছি, 

আঙ্গ আর ঝঞ্ব্ব না। একে জান? এর নাম ভারত-সম্ত্রাটু ছুধ্যোধন। 

এর নাম পাগ্তববংশ বংসকারী কাল ধুমকেতু রাজ! দুধোধন। পারবে 

না? পার্তেই হবে। দেখি-_কেমন ক'রে না পার, ব্রাহ্মণ! তোমাকেই 

অগ্রসর ভ'তে হবে। নতুব। ছুর্যোধনের এই শাণিত তরবারি কখনই 

'আঁজ ব্রহ্গ রক্ত পানে নিরন্ত থাকবে না| 

দ্রোণ। [ক ান-হান্তে ] ছূর্যেযাধন! তোমার তরবারিকে কিছু- 

খাত্র ভয় করি না, কিন্ত তোমার স্থনাক ত করি। তানা হলে, 
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শনগ্তবহী [ €ম অঙ্ক, 

দুর্য্যোধন! থাক আজ--আজ তুমি পুত্রশোকে টন্মত্ত 

আজ আমি কোন প্রতিবাদ কর্ব না। 

তর্যে।। ওকি কর্ণ! তুমিও বিষগ্নমুণ্ি! তুমিও শিথিল হস্ত ? 

আশ্চর্যয__আশ্চ্ধয) ! কিন্তু মলক্রীড়ার দিন সেই চর এই রা 

অঙ্গপতি কর্ণ ক'রে দিয়েছিল। আজ ভুগে যাচ্ছ, কর্ণ? কিন্তু সেদন 

দীননেত্রে এই ছুযোধনের প্রসাদ লাভের জন্য হার দিকে চেয়েছিলে। 

আর সে দিন নাই--কেমন? বলিহারি কৃতজ্ঞতা! 

শকুনি। | স্বগত ] ব্যাপার গুরুতর । এখন দেখি শ্রীযীন এখন ঝি 

ভাবে উত্তর দেন? 
কর্ণ। মহারাজ ছুধ্যোধন ! এখনও তৃপ্ত হও নাই? এখন এই 

কর্ণের কৃতজ্ঞতা পাও নাই? পাপ অক্ষক্রীড়!র পরামর্শ দিয়েও কি 

পরিতৃপ্ত করাতে পারি নি? একবস্ত্। পাঞ্চালীর প্রত্তি পাপ-অত্যাচাপের 

পোষকতা কি করি নি? বনবাস এবং অজ্ঞাতবাস-উত্তীর্ণ পাগুবগণকে 

হায্য রাজ্য প্রত্যর্পণের প্রঃতবন্ধকত। সাধন কি আমিই কছি 

নাই? তার পর-_হাজ এই মহ্াপাপযা কেউ কগন করে নি বা 

শোনে নাই, যা হ?? চু বীরের 'আর কলক্ষের কথা হ'তে পারে না, যে 

কলঙ্ক আনাদের £ই পশুধুদ্ধের পর ভারত-ইতিহীসকে চিরকলৃক্কে কলক্কিত 

ক'রে রাণবে তাও কি আজ নিঃশব্দে অনুমোদন ক'রে সেই কারে! 
লিপ্ত হই নি? হূর্ষেযাধন! আরও আশা কর? এখনও তোমার দুরাশাকে 

নিরস্ত করতে পার্ছ না? কি আর বল্ব! 

শকুনি। [স্বগত ] দেখি- কুটনীতি-বিশারদ ছূর্ষেযাধন জলে 315, 
ন! শান্তভাবে চলে? 

ছঃশ।। [স্বগত] অঙ্গগতিও আজ এই ভাবে কথ। বল্ছেন? 

কি আশ্চর্ধা, কিছুই বুঝলাম ন| ! 

€৯ ঞ্ শত চা স্পা এ রং ১৩ সপ হরি নি 
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সপ], সঞ্চরহী 
হযে) । যাক্-সময় নাই, সন্ধ্যা উপস্থিত প্রায় । এ সব দণর্ধ- 

বক্তৃতায় দীর্ঘ উচ্ছ্বাসের উত্তর দেবার সময় এখন আনার নাই | 
এখন আমার শেষ জিজ্ঞান্ত_-আপনার এখনই মিলিতশাক্ষতে 

আভমন্ন্যুকে পুনরায় আক্রমণ করতে যাবেন কি না? বলুন-- 

স্পষ্টাক্ষরে বলুন। দুর্ষেচোধন তাতে বিন্দুমাত্র ভীত বা চিন্তিত নয়। 
তর্য্যোধন নিজের বাহুবল না দেখে কেবল পরমুখাপেক্ষী হয়ে এ যুদ্ধ ব্রতী 

হয় নাই_-এ কথা যেন ম্ররণ থাকে । 

কর্ণ। আচাধ)! আমারহ অনুরোধ- চলুন, যখন নরকে ডুবেছি, 

তখন এর শেষ কতদুরে দেখে আসি । অল্লেরজন্য আর মহাকলঙ্ককে 

অপূর্ণ রাখি কেন? 

দ্রোণ। হী, রাধেয়! তোমার কথাই ঠিক) চল_-আজ শিষ্টুরতার 

চরম ক'রে দিয়ে আসি। পশুত্বের শেষ সীম দেখিয়ে আপি! ভারতের 

ইতিভাস হ'তে যাতে এই সপ্ুরথীর অক্ষর কলঙ্ক-কাহিনী লুপ্ত হাতে না 

পারে, তাই ক'রে দিয়ে ভাসি । যাতে আমাদের নাম শুনলে 

জগতের মানুষ কর্ণে ত্গুলি দিয়ে সেখান থেকে দূরে স'রে যায় চল কণ! 

আজ তাই ক'রে দিয়ে আমি | ভয় ঈনাই, ছুর্যাধ্ন। কোন ভর নাত'। 

এখনও পশুত্ব ছারাই নাই, সমভাবেই আছে। চল্লা»-_ আমরা তব । 

চল, বীরগণ ! বিপুল উদ্যমে শিশু-সংহার কর্তে। 

| ছাধ্যোধন বাতীত সকলের প্রস্থান । 

দুর্য্যে।। এই ত আমি চাই। আজ আমি পুত্রশোক চেপে 

রেখেছি- অজ্জুনকে পুত্রহীন করব ঝ'লে। দৃধ্যোধন পুত্রশোকে চ্ণ 

হবে না-_ভ্রাতৃশোকে চূর্ণ ভবে না-_সমস্ত কৌরব-শোকেও চূর্ণ হবে না। 

ছুর্যোধন ্ণ হবে সেইদিন-_যদি কণন সে পাওব-হস্তে পরাজিত হয়। 

] | [ বেগে প্রস্থান। 
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গুহা [ ৫ম অঙ্ক ১ 

বেগে বিপদ ও ঝঞ্ধার প্রবেশ । 
উভয়ে 1 

ন্বতাগীত। 
এবার ভারি শক্ত। 

পার্ছে না আর এলিয়ে গেছে 

বুনি গাঁয়ে নাইক রক্ত ॥ 

চারদিক্ হ'তে ব্যাধের দলে ঘিরে ফে.ল'ছ, 

পিক রে পোর' সিংহীর ছাট! এবার মরেছে, ॥ 

নৈলে পরে দেখ তো সবাই, ওটা রণে কেমন পৌন্ত ॥ 

(প্রস্থান 

আন্নোদস্শ দুষ্শ্য । 

কুরুশেত্রের-অপর পর্ব । 

গীতকঠে ভৈরব-ভৈরবীগণের প্রবেশ । 

পকলে ।- 

গুন । 

ভীষণ যুদ্ধ পৃথিবী গুদ্ধ 

হই:ছ ধ্বংস-স্ত,পাঁকার। 

বিট হাস প্রকট লাস্টে 

লার্গিছে বিশ্বে চমৎকার | 

মউটৈঃ-মাভৈং প্রমথের দল, 

হ'াকেন্ডাকে-_-নাচে-হাসে খল খল, 

রক্তু-গঙ্গ। ভীম তরঙ্গ! 

ছুটিছে যুদ্ধে অনিবার ॥ 

[ প্রস্থান। 



১৩শ দৃশ্ত। ] ৰ গ্তজ্ণাী 

সহসা ব্যস্তভাবে কৃষ্ণ ও অর্জনের প্রবেশ । 

অজ্জ্রন। সথ!! সখা! এস__এস? সংশগ্তকগণ যুদ্ধে গ্রস্ত । 
কুষ্ণ। চল--চল। 

অজ্জুন। বেল! তৃতীয় প্রহর অতীত, এখন নারায়ণী সেনা পরাজয় 

কর্তে পার্লাম নাঁ। ইচ্ছ) ছিল, জি শীগ্রই আজ সংশপ্রকগণকে 

পরাজিত ক'রে ওদিকে আচার্ধ্যদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করুব । আজ ধর্মরাজের 

জন্ত বড়ই চিন্তা হচ্ছে_-পাছে কোন ভত্যঠিত ঘটে । এস, কৃষ্ণ! সহর 
এস। [ উভয়ের কিয়দ্দ,র গমন ও অভিমন্ত্যর ক্গীণ কণম্বর শ্রুত হইপ: 

অভি । [নেপথ্য হইতে ] পিতা! পিতা । কোথায় তুমি? 

অজ্ঞুন। [ শুনিয়। সহসা চমকিয়া দাড়াইলেন ] সখা! মদ! 

গুন্ছ__শুন্ছ ? 

কৃষ্ণ। কৈ নাকি সণ)? 
অজ্জুন। যেন জতি দূর থেকে একটা অস্পষ্ট ক্গীণম্বর আমার করণে 

এইমাত্র প্রবেশ করলে ! দে যেন আভমন্থুর কণ্ঠস্বর ! 
কৃষ্ণ । কিছু না-মন্র ভাব ।৯ ওদিকে মণ রয়েছে কি না। চল" 

চল; শীঘ্র মর মুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্ গে। 

অজ্জবন। তাই বোধ ২ হবে চল ৩বে। [কয়র গল ৪ 

পুর্ব শুনিলেন ] 
অভি। [ নেপথা হইতে ] পিতা! পিতা! কোথা তুমি? রক্ষা কর। 

».. [ অজ্জুন পুনরায় চমকিয়া থমকয়া দীড়াইলেন, ঠিক যে পমযে 

অভিমন্ত্ু বলিতেছিণ। সেই সময়েই কৃষ্ণ শহ্খধ্বনি কারদেন। 

_ অভিমনু।র ক্ষীণস্বর শঙ্খধবনির সঙ্গে 1মশাইয়৷ গেল, জজ্জবনি 
ভাল শুনিতে পাইলেন না ] 
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পত্রী [ ৫ম অঞ্ক ; 

অজ্জুন। এ আবার, কৃষ্ণ ! 

কষ্ণ। ঠক? আমিতকিছুইশুন্তেপাক্ছনা। 

অজ্ভ্প। তোমার শঙ্ঘধ্বনিতে সবটা শোন' “গল না) কিন্তু একটা 
কাতর আহবান যে, তার আর সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ । সথা! এই দেখ-_ 

আতঙ্কে আমার সব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়েছে । কি জানি, আজ কি অনর্থ 

যেন ঘটে । বাস্থদেব! জামার মনঃপ্রাণ বড়ই শস্থির হ'য়ে উঠল! ইচ্ছ। 

হচ্ছে__-এখনই পাগুব-শিখিরে ছুটে যাই । 

রুষ্ণ । এরূপ অযথ। আতঙ্ক--জ্যথা ত্রাস নারীগণেরই হওয়া স্বাভাবিক ; 

তোমার ত নয়, সখ ! চল-_-এখন বুদ্ধর দিকে মন দাঁও। 
মজ্জ্বন। নারায়ণ! তুমিই জান দধ। চল-তীব্রবেগে ছুটে যাই। 

[ বেগে উভয়ের প্রস্থান। 

চুতুদ্দস্ণ লুস্্য। 

চক্রবু হ_ মধ্যস্থল । 

বেগে সপ্তরথী বেছিতব অভিমন্তার প্রবেশ ॥ 

অভি । বাধ ব্যাধগন |. এইবার “হা কর।  « 

[বুদ্ধ করিতে করিতে সপ্তরণীদলকে দ্বার পর্যাস্ত বিতাড়িত 
করিয়! দি অবসন্রভাবে ভগ্নরথে বলিলেন এবং হাপাইতে 

লাগিলেন। সারথি পার্শে ছিলেন। ] 

9: 1 বড় ভয়ঙ্কর! আর যেন পার্ছি না মাথ! ঘুরুছে! 'বুঝি 
পার্লাম না__বিজয়-গৌরব নিয়ে উত্তরাকে আনন্দ দিতে আর বুঝি 
পাঁর্লাম না। নিল'জ্জের দল--কা পুরুষের দল বার বার আস্ছে আর 
বারবার পালাচ্ছে, এদ্দিকে তৃণ শরশূন্ত ভয়ে এসেছে; পাঁগবেরও দেখো 
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নাই। পিতা মার ক্লু এলেন না। লক্ষন! আর বুঝ তোমাকে 
একা থাকতে হ'ল না, তোমার মভি যাচ্ছে । [এক লম্ফে উঠিষা] ই-_ 

'খ আবার পঙ্গপালের মত এসে পড়েছে, এদ-_এস, কাপুরুমের দঙ্গ ! 

এস__এযপ বীর-কলঙ্কের দল ! শেষ নিংশ্বাদ পতন পর্য্যন্ত যুদ্ধ কন”। 
[ তরবারি লইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে দ্বার পর্যান্ত নপ্ুুরণীকে 

তাঁড়াইয়া৷ দিতেছিলেন, আবার আসিতেছিলেন ৭ আবার 

যাইতেছিলেন ] 

হুশ! | 'এইবাঁর, বীরগণ! "্াস্থন-_ একসঙ্গে ঘিরে ফেলে_-চক্রের 

হায় ঘিরে ফেলে বদ্ধ করি। 

দোণ । যা বল্বে, তাই কর্ব। দেখি, অনখণ পরিশোধ ত% কি 

না; এস পকলে। [ চক্রাকারে বেষ্টন করিয়া সকলের বুদ্ধ ] এইবার 

আনিমন্তা ! তোমার তরবারি গেল। 

মসভি। [অসি ভঙ্গ হুইল দেখিয়া ধন্থুঃশর লইয়া ] এখন? ধল্ুবরা 
আছে । এস দেখি, কাপুরুষ বাধের দল! [ যুদ্ধ] 

কর্ণ। এইবার 'অভিমন্থ্য। তোমার ধনুঃ গেল, তুমি নির ভ'লে। 

অভি। [ ধন্ুঃ কাটা গেল গ্লেখিয়! চক্র লকুলেন ] এখন9 এই উত্তর 

আছে। এস নিলজ্জরগণ ! 
[ সপ্তরথী সহ যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্তান। 

তৎক্ষণাৎ ছায়ামূর্তি রোহিণীর প্রবেশ । 
রোহিণী। আর কত দেরি? আর কত দেরি? সন্ধ্যা যে উত্তীণ হয়! 

'সন্ধ/তারার সঙ্গে সঙ্গে যে তোমাকে নিয়ে ফুটুঠে হবে? শশধর ! এস-- 

এস, প্রাণেশ্বর ! আর দেরি কারো না। *: [বলিতে বলিতে প্রস্থান । 
[ তৎক্ষণাৎ রক্তাক্ত কলেররে' টলিতে টলিতে সারথি সহ অভি- 

মনথ্যর প্রবেশ ও সঙ্গে সঙ্গে সপ্তরথী প্রবেশ করিলেন। ] 
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অভি। এই যে, আবার? [চক্র লইয়া উঠিলেন এবং সপ্তরণী- 

বেষ্টিত হইয়! পুনরায় উঠিয়া-পড়িয়৷ ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন ] 

[ ব্যুহন্বারে ভীম ও জয়গ্রুথের তুমূল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ] 

অভি। আরে--আরে সপ্ত পণ্ুগণ ! এই কি রণনীতি ?, এইট কি 

বীরত্ব? আচা্ধ্য ! তুঁনি না অস্ত্রগুরু ? অঙ্গপতি। তুমি না পার্থ-প্রতিঘন্দ' 
মহাবীর ? ছিং_ছিঃ! মুধ দেখাবে কেমন ক'রে? 

ছুঃশ।। উদ্ধত বাচাল শিশু ! ক্ষান্ত হ' ক্ষান্ত হ | উঁ-এ তোর 

শেষ সম্বল চক্র গল। 
অভি। [ চক্র পতিত হইতে দেখিয়। ] কোথায় এ সময়, মধ্যম পাওব। 

একবার এসে আমাকে কিছু অস্ত্র দিয়ে যা9. আর কিছু চাই না। 

ভীম। [বৃহদ্বার হইতে ] এ কুমার অভির কাতর আহ্বান ' 

অন্সহীন $ফেছে--সপ্ত পশুতে ধিরে ফেলেছে । কি করি? কি করি? 

জয়দ্রথ । পণ্ড । 

অভি। [করুণ চীৎকার করিয়।] মধ পাওব ! মধ্যম পাগুৰ 

একবার একখানি অস্জ এনে দাও! 

ভীম। [ উচ্চৈঃম্বুরে ] আভিমন্ত্য ! বাপ, আমার! আমি যে, 

কিছুতেই যেতে পারুগ্ছ না, বৎস রর 

অভি। [ উচ্চৈম্বরে,] কোথার পিতা, কোগার কৃষ্ণ! একবার এসে 

দেখে যাও আজ অন্যায় সমরে সপ্তরথী মিলে আমাকে মেরে ফেল্লে। 
আমি অস্শন্ত, আমাকে একখানি অস্ত্র দেবার9 কেউ কি এখানে নাই? 

ছুঃশ।। ডাক্--এইবার শেষ ডাক ডেকে নে। রর 

অভি। আচ্ছা--এই ভগ্র চক্র আছে, এই আমার শেষ অন্ত্র। 'আয় 

নারকীর দল! আর। [যুদ্ধারভ ] 

ভীম । হায়-_হায়! আজ তাঁর কেউ নাই রে, আজ তার কেউ 
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নাই! আমরা এতগুলি পাণ্ডব বেঁচে থাকৃতে আজ তার কেউ নাই! 

কি করেছি? ও-হো-হো ! কেন বৃহ মধ্যে বাবাকে আমার যেতে দিলাম ? 
অভি। [যুদ্ধ করিতে করিতে] মধ্যম পাগুব ! মধ্যম পাগুব ! মন্ত্র 

অস্ত্র। একখানি--একখানি মাত্র অস্ত্র 

ভীম। [ 'অস্হা যন্ত্রণায় অস্থির ভাবে উন্মত্ের সায় দুই হাতে গদ| 

ধরিয়। ] ভবে মায়) পণ্ড! এই প্রচণ্ড গ্দ। প্রহারে দেখি তোকে চর 

কর্তে পারি কি না? [ গদদাঘাত করিতে উদ্যত ) 

জয়, কি হ'ল, ভীম? কি হ'ল মহিষ? মনে আছে-_কামাবনের 

কথা? আজ ভার প্রতিশোধ। 

অভি। গেল-_গেল- শেষ সম্বল চক্রও গেল। এইবার হস্ত আছে । 

[ যুদ্ধ] 

ভীম। [গা ভূত্তলে রাখিয়। করযৌড়ে ] জয়রথ! জয়দ্রথ ! ভীম 

আজ তোমার কাছে করযোড়ে দাড়িয়ে প্রার্থনা করছে__একবারটি জামাকে 

এ বৃহমধ্যে যেতে দাও। আমি গদ। তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি আমি 

শূনঠহস্তে যাব । কাউকে কিছু বল্ব না,কেবণ জয়রথ! আমার অভিকে 

গিয়ে বুকে ক'রে নিয়ে ছুটে 'আস্ব ৯ এই প্রাথনা, সিনধুরাজ ! এই প্রথনা। 

জয়। বুথ প্রার্থনা, জয়দ্রথ অত তরল নয়। 
অভি। [হস্ত দ্বার। উন্মত্ের স্তায় যুদ্ধ করিতে করিতে যন্্রণ প্রকাশ 

করিতেছিলেন] ৪-হো-হো ! তুম না অস্ত্রুর, আচার্ধ)! আর তুমি 

না অজ্জুন-প্রতিদন্দী মহাবীর কণ? ছিঃ-ছিঃ! স্বণায় এ বাল্যকরও 

ধিক্কার আস্ছে। এ অন্তায়ের ফল__এ পাপের ফল নিশ্চয়হ পাবে । আমার 

পিতা অজ্জুনি এসে যখন তোমাদের এই দ্বণিত রণের কথ) শুনবেন, তখন 

সেই পার্থ দাবাগির মত আলে উঠে তোমাদের দগ্ধ কর্ধেন। কখনই ্ 

তার হস্তে তৌমাদের শিল্তার থাকবে না। 
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দ্রোগ। শ্রবণ! বধির হও_বধির হও। ছুর্যোধন! এখনও কি 

হয় নি? দেখে যাও, অন্ধ! কেমন ক'রে এই অঙ্জশূন্ত বালককে পাখীর 
ছানার মত--ব্যাধের দল আমরা, ক্ষত-বিক্ষত করছি । 

কণ। নানা, ভূলে যাচ্ছেন, আঁচাধা! এখনও নরকেক শেষটুকু 

বাকী আছে। এখনও অনুতাপের মম আসে নি আনাদের। 

দোণ। হ-ছিক বলেছ--আধার ভুলে গিশেছিলাম। আমরা ত 

এখন টগ্ু)ল-মুন্তি ব্যাধ। তবে দ্বিগুণ উগ্মে ঘৃদ্ধ মারস্ত কর-যাতে এ 

শিশুকে মাটার সঙ্গে মিশিয়ে দলে পিষে রেণুঞেণু কারে দিতে পারা যার) 

নতুবা এ দদ্ধের শান্তি নাই । 

[সকলের পুনববার যুদ্ধ 9 চস দ্বারা অভিমত র বাধা প্রান] 

অভি। কসর পার্লাম না। মধ্যম পাগুব । গলাম--মলাম। 

ভীম। [এক-একবার ছটফট করিতেছিলেন, কখন ঝ| দ্বারমুখে মুখ 
লদ্বিত করিতেছিলেন। কখন বা উদ্দে দশ্ক দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতে- 

ছিলেন; এইভাবে সহল! অভিনভ্ন কাতর আহবান শরনিন্া জয়দ্রথের তরটিপদ 

জড়াইরা ধরিলেন ] ছুই পা জড়িয়ে ধরেছি, জয় দুখ ! রক্ষা কর রক্ষা কর। 

একবারটি মুহুর্ভের জন্ত, আমার খুঙদার ছেড়ে দাও--তার জন্য তুমি যা 
চাইবে পদোব। তীথের প্রাণ নিতে চাও দোব, আবার দ্'দশবর্ষ বনে 

যেতে বল-যাব। দাদা, জরদ্রথ! দা দাও, সিদ্ধুরাজ ! 

"মভিমন্াকে ঠিক্ষ। দা9। সে মামাকে বারবার কাতর আহ্বান করছে, 

আমি বেতে পারছ না। ভুমি একটু দা কর-একটু ক্ূপা কর । এত 

হ'ঞো না-এত কঠোর হয়ো না। | 

অভি। ৪31 921 আর যে, পারি না। [ টলিতে লাগিলেন ] 

ভীম । খর আবার তার কাতর ক! দা৪--দাও, জয়দ্রথ! 

ছেড়ে দাও। 'আমি আর সহ কর্তে পার্ছি না, জয়দ্রথ ! | 

ঠা? কা বস্ | ভায়ো নাএঠ নিষ্ুর 
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জয়। এট] উন্মাদের স্থান নর, বুকোদর !' রণক্ষেত্র । 

ভীম। কি-_কিছুতেই শুন্বি না? পিশাচ! রাক্ষম! পণ্ড! 
কিছুতেই শুন্লি না? তবে আর__-শেষ চেষ্ট। ক'রে যাই। 

[ উভয়ের যুন্ধ করিতে করিতে প্রন্তান | 

দঃশা। কি করছেন আপনার! ? এধনও এ নিরন্তর অর্ধমূত শিশুটাকে 

ভূতল-শারী করতে পারলেন না? 

দ্রোণ। | উত্তেজিত ভাবে ] এইবার, ব্রন্ষণাদেব ! দুর ১৪-_কগৎ ! 

চঙ্কু ঢাক- ব্রঙ্গাণ্ড। অন্ধ হ9। 
কণ। দিনকর! যাও-কৌরব-কলঙ্ক মুখে মেখে জন্মের মত জন্ত 

যা9। আর এ ভারত-মআকা1শে মুখ দেখিয়ো ন|। 

অভি 
চশস্প পা 
. টলিতে টলিতে ) পিতা ! পিতা ! কৃষ্ণ! কষ । 

সপ্তরথী। আর রক্ষা নাই, লক ! 

| সকলের একসঙ্গে অক্সাধাত ও অভিমনু।র ভূতলে পতন । শকুন, 

দ্ঃশাসন ভিন্ন সকলে "হায় হায়” করিয়া উঠিপেন ও অবনত 

মস্তকে চক্ষু ঢাকিয়া এক পাশে অবস্থান করিলেন, শকুানর 

গাত্রে ছুঃশাসন আহহ্বা।ঙে ঢলিল। পড়িলেন। এ 

শকুনি ।৩ এখনও বোধ ভর বেঁচে আছে! 'ভারি তুখোর কি 

। ধৃদ্ভর্কুটী করেও পড়ে থাকৃতে পারে, ছুঃশাসন 

হঃশা। আর একট! তলোধারের থোটা মেরে দেখ নাকি ? 

আভি। [শায়িতাবস্থায়] সারথি! আমাকে ধরে তোল। উঃ! 

[ লারধি ধীরে ধারে অভিমন্ত্রাকে তুলিয়। তগ্ঘরথের উপরে 

বলাইলেন, অভিমত অর্ধশায়িত প্রায় নিতাস্ত ছুব্বলের মত 

রহিলেন। সারথি জল দিলেন, জলপান করিলেন এবং দুই 

চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। ] 
চু, | 
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নিঃশৰে ছায়ামূত্তি রোহিণী আসিয়া অভিমন্ত্যুর পার্থে দাড়াইয়৷ এক- 
ৃষ্টে মুখের দিকে চাহিয়া রহিশেন। | 

অভি। [ উদ্াসভাবে এপাশ ওপাশ করিরা বলিতে লাগিলেন ] 

আর দেরি নাই--এখনই হয় ত যেতে হবে। কোথায় যাব? সে 

কোথায়? কতদুরে? কে আছে আমার সেখানে? সেখানে ত ভদ্র! 

মা পাব না--উত্তর। পাব না, তবে থাকব কি কারে? এমন প্রাতঃসথধ্য 

সেখানেও কি উঠবে? এমন মধুর বাতাস সেখানেও কি বইবে? এমন 

মধুর প্ররুতি সেখানেও কি এমন প্রাণভর! শান্তি দিতে পার্বে? তারও ! 

তুমি আমার এমন জন্মভূমি-ার জগ্থ প্রাণ উৎসর্গ করেছি, তেখন 

জন্মভূমি কি সেধানে পাব? হায়। কে বল্তে পারে-সে কোথায়? 

কেউ জানে না--কেউ বল্তে পারে না, সে কোথায়? 351 ঝড় 

পিপাসা- জল ! [সারথি জপ পান করাইলেন ] আঃ! [ কিদৎ্ণ 

আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সবিস্ময়ে ] কে ও? শুভ তুষারহার 
ধবল] জ্যোতিম্মরী মুর্তি কে 9? এ যে হাসিমুখে শুভ্রমাল। নিচে 

দাড়িয়ে আছে! আমাকে যেন হস্ত-সঙ্কেতে ডাকছে! না, আমি যাও 

না। 'আমি_ আমার এমন পোঁনাক্ধ ভারত ছেড়ে ও চন্দ্রলোকে যাব 

না। এখানে বে আমার আনন্দ-রানী উত্তরা আমার জন্ত ক্য়মাল্য নিযে 
দাড়িদে আছে। 'আামি যে আস্ব বলে কলে এসেছি, আমাকে ছাড়া 

থাকৃতে পারবে না, সে যে বালিকা-সে যে আমার জদয়াকাশের 

হান্তময়ী উদারাণী-_লে যে আমার জীবন-কুঞ্জের মধুময়ী বাসন্তী রাণী! 
লে যে আমার সব-আমিযে তাঁর সব। সে যে আমি আর আম 

যেদে। কোন দিন ত পৃথগ ছিলাম না। তবে সেখানে যাব কেন? 

যাও, জ্যোতিশ্ময়ী দেবি! আমি যার না। তুমি ন্বর্থবাসিনী) আমার 
উত্তরার মত তোমার হৃদয় নাই-প্রাণ' নাই-_প্রেম নাই'। আমি যাঝ 

২৫৭. 
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না, তবুও আন্ছ ? "জোর ক'রে নিয়ে যাবে? য্যা! আমি অসগায় 
'ঝলে? আমিমুমুধূর্ বালে? [ভয়ে কাপিতে কাপিতে উচ্চৈঃস্বরে ] 

ত নিলে-নিলে-_নিলে! [উঠিতে যাইতেছিলেন, তৎক্ষণাৎ সারথি 

ধরিয়া বসাইয়া বাজন করিতে লাগিলেন, অভিমন্ত্যু মাথাটি এক পাশে 

হেলাইয়া বসিযাছিলেন | পিপাসা-জল! [সারগি জল পান 

করাইলেন ] মা! চল্লাম। বড়-ঘা! চল্লাম। পিতা! চল্গাীম। 

আর উত্তরা। আমার ভাস্তময়ী আদরিণী উত্তরা! [যন্ত্রণা প্রকাশ ] 

পিত। যখন এনে উপস্থিত হবেন, তখন তাকে ব'লে! যে, তার অভিমন্ার 

পষ্ঠ অক্ষত 'আছে--একটিও 'স্থের চিহ্ন নাই । উঃ 1 যাই--আর কিছু 

বল্বার নাই | কৃষ্ণ! নারায়ণ ! শেষের বন্ধু! হৃদয় মধ্যে একবার এন। 

'আাজ নয়ন ভ'রে তোমাকে দেখি আর গাই--[ স্থুরে 1] জয় হরে মুরারে-__ 

হরে মুরারে ! হরে মুরারে ! [ক্ষ মুদিয়। রভিলেন ] 

গদাহস্তে বাস্ত দোবণের প্রবেশ। 

দোষণ। [আসিতে আগিতে ] অভি দাদা । অভি দাদা! তোমাকে 

নাকি সপ্তরর্থীরা সব বিরে ফেলে মেরেছে ? [কাছে গিয়া) "আহা! 

একেবারে ফেক্ষত-বিক্ষত করেছে! এমন করেও কেউ মারে । 

অতি। [ অঙ্গুলি দ্বারা উদ্ধাদেশ দেখাইয়। সুরে ] হরে মুরারে। হরে 

মুরারে। 

দৌষণ । বড় কষ্ট হচ্ছে নয়? চাইতে পার্ছ না-নয়? লক্ষণ- 

দান্টীও গেল__তুমিৎ চল্গে? [কৃত্রিম করুণস্বরে ] তোমাদের হারিয়ে 

এই দোষণ কেমন ক'রে থাক্বে, ভাই ? 

অভি। [ বিষাদ হালি হাসিয়া ] দেবধণ ! আর এখন শোক ছুঃখ নাই, 

ভাই ! আমি এখন ই আনন্দের রাজো আনন্দময়ের কাছে চলে যাচ্ছি। 
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এ সময়ে ভুঃখ করো না, 'দাষণ ৷ এ সময়ে শোক ক'রে! না, ভাই! কেবল 

প্রাণ খুলে বল-_[ সুরে । হরে মুরারে ! 

দোষণ। [ সহস! পশ্চাতে গিয়া ক্ুদ্ধভাবে গ”1 উঠাইয়া ] এই বল্ছি, 

রে অভিমন্থ্য ! এই বল্ছি রে-_[ বলিতে বলিষ্ঠে সবলে ঘন ঘন মস্তকে 

গর প্রহার ] 

অভি। [ উচ্চ চীৎকারে 21921 ১11 ৪11! [ভূতলে পতন 

ও মৃত্যু] 
[সারথি চক্ষু ঢাকিমা অভিমন্ডার কাছে বসিলেন, রোহিণী 

বুকের কাছে আসিয়া নিঃশবে হাস্তমুখে দেখিতে লাগিলেন। 

শকুনি ও দুঃশাসন ভিন্ন সকলে “ছিঃ! ছি: !” বলিয়া নতমুখে 

প্রস্থান করিলেন ] 

শকুনি, ঢুঃশা | জয় কৌ.বের জয়! জয় কৌরবের জয়! 

[ দোষণের প্রস্থান । 

দুঃশা। [ শকুনির ক ধরিষ্ক। সানুন্দ ] মাষ।। মামা! কিন ক্ফৃ্ি। 

আজ কিয়া ক্ফু্তি! বিষ্ঠাধর এ সময় কোথা থাকল? এমন মজাট। 

দেখলে না? 

শকুষন। স্ষৃন্তির আন কি তযেছে। দুশাসন ! স্ফুক্কি করুব সেই 

দিন--ফেদিন তোমাদের সবগ্তলিকে-থাক্-_ চল ছুঃশাসন, শিবিরে 

যাই। 

[ দ্ুঃশাসন সহ সাননে প্রস্থান । 

রোহিণী। [হস্তমুখে] এ, প্রাণেশ্বর ! এস, শশধর! এস, 

. পুজিত! এস, তচ্চিত! এস, বন্দিত! এস বাঞ্ছিত! ই যে 
তোমার জন্য চন্রলোকের পু্পধ্থার মুক্ত রয়েছে-_দিগ্গনাগুণ মঙ্গল-মাল) 

নিয়ে দাড়িয়ে আছে।, | 
১) 
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গান। 

এস সুন্দর চির কিশোর হে শশধর ! 

এই বিরহ-বিধুর প্রাণে । 

এস হাসিয়! বিশ্ব মোহিয়। দৃশ্ 

যাক ভানিয়! মিলন-মধুর তাঁনে ॥ 

আমি তোমারি লাগিয়। সব তেয়াগিয়া 

রয়েছি হেথায় বসিয়া, 

কত মাস গেল, কত বর্ষ এল, 

কহ নিশি গেল কাদিএা। 

'মাজি এস হে প্রিয়! জীবনের অমিয়! 

আনন্দে ভাসিয়ে এ ছুখ-নিশ! অবলানে ॥ 

[ অভিমন্তার সুক্মদেহ বক্ষে চাপিয়া লইয়া প্রস্তান ৮ 

নিঃশবে গম্ভীরভাবে শকুনি সহ ছুর্যোধনের প্রবেশ । 
ুর্য্যো। [ একদুষ্টে অভিমন্যুকে দেখিতেছিলেন 

শকুনি | দেখ, বাঁবা। ভাল ক'রে দেখ-_-দেখে পুত্রশোক নিবারণ কর: 

ঢর্যা। আধি পুত্রশোক দূর করতে আসি নি, মাতুল। মামি 

এসেছি দেখতে যে, অভিমন্থ্য বধ ভীগ্মের শরশমাকে ছাপিয়ে উঠত 

পেরেছে কি ন। 

শকুনি। খুব-খুবঃ এ তা হতে অনেক উপরে। সে কেবল 

শিখগ্ীকে মাত্র সম্মুথে রেখে কৌশলে ভীম্মকে অস্ত্রহীন ক'রে একা 

অজ্জন শরবর্ষণ করেছিল, আর এ একেবারে পঙ্গপাঁলের মত ছেয়ে ফেলে-_ 

চারপ্রিক থেকে অন্ত্রহীন অভিমন্থ্যর নাকে-__মুখে__চোখে, যে যেখানে 

পেরেছে, সে সেইখানে অস্ত্র চালিয়েছে। দেখছ না--একেবারে সজারু 

ক'রে ছেড়েছে? এত হ'তে অনেক ,উপরে, বাবা! সেজন্য কোন 

চিন্তা করতে হবে না। 
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হূর্যো । তা" হ'লে আজ জগৎ বুঝতে পেরেছে যে, ছ্ধ্যোধনের 

'প্রতিধাত কি ভীষণ । কত ভয়ঙ্কর! 

শকুনি। হাঁ-আর জান্তে বাকী থাকে কি? 

দুর্য্যো । [ স্বগত ] এইবার তা” হ'লে অর্জুন জ'লে উঠবে] তাকে 

নির্বাণ কর্তে আচার্য আর ফর্ণকে প্রস্তত কর্তে হবে। যাই-- 

আনুন, মাতুল ! | প্রস্থান। 
শকুনি। তুমি যাও বাবা, ভিরোও গে। আমি একটু পরে যাচ্ছি। 

| স্বগত ] এইবার গা-ঢাক] দিয়ে অজ্জুন এসে কি করে, কি বলে 

শুনতে হবে। [ক্রদ্ধভাবে ] ছর্ষেযাধন! আর বেশি দেরি লাগবে না। 

শীঘ্বই তোমাদের শত ভ্রাতার বিরাট চিতা এক সঙ্গে জলে উঠবে। 

পিতা! 'আর সামান্ত দিন_-সামান্ত দিন। দেখতে পাবে-তোযার 

শকুনি মা ক'রে গেল-_য! দেখিয়ে গেল, তা আর কেউ কখন পার্বে না। 

একেবারে অদ্বিতীয় কীত্বি। এই প্রথন এই--শেষ। 
নেপথে তা । [ উচ্চৈ্থেরে )  অভিমন্্রা! বাপ. । এসেছি-- 

এইবার এসেছি | 

শকুনি। পালাই।। 

[ প্রস্থান। 

[ভীম রক্তাক্ত দেহে উন্মত্তপ্রায় অস্থির ভাবে বেগে আসিয়! 

অভিমন্জাকে দেখিরাই চমকিত-কুদ্ধ _জ্ঞানশূন্ত হইয়া 
অভিমন্যুর মুখ দেখিতে লাগিলেন ও অলস্ত রক্ত চক্ষু হইতে 
অশ্রু ঝরিতে লাগিল, সারথি কীদিয়া উঠিল । ] 

ভীম। আঅভিমনত্যু ! বাপ. ! ছুলাল আমার ! একবার উত্তর দাও; 

যে তোমাকে আজ মৃত্যুর গহব্নে পাঠিয়েছিল, সেই নিলজ্জ নিঠুর ভীম এনে 
তোমাকে ডাক্ছে। যে তোমাকে আতর পাখীর ছানার মত নিঠুর ব্যাধদের 
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১৪ দৃণ্ঠ | ] সপগ্তবুী 
হাতে তুলে দিয়েছিল, , সেই মূর্খ কাপুরুষ ভীম এসে তোমাকে ডাকৃছে । 

বড় রাগ ক'রে-বড় অভিমান ক'রে অভিমানী ছুলাল আমার! উত্তর 

দিচ্ছ না? কথা কচ্ছ না? ও১--৪ঠ, বাপ. ! ওঠ--$ঠ, বীর! এইযে 

অস্ত্র নিয়ে এসেছি । উঠে দাড়াও বার! ভ্রনুটি ক'রে দীড়াও একবার, 

দেখে শুগালের দল সব মুচ্ছা যাক্। পাগুবকুল-গোৌরব ! পাগুবের গৌরব 
রক্ষ) কর। এখনও ত কৌরবকুল নির্মূল হয় নি? এখনও ত কৃষের ধর 

রাজে)র প্রতিষ্টা হয় নি? এখনও ত অভাগিনী পাঞ্চালীর মুক্তবেণী বন্ধন 

হয়নি? [গাঁয়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ] না__ঘুমা ৪-_ঘুমাও, হুলাল 
আমার! ঘুমীও। যুদ্ধ ক'রে বড় শ্রান্ত হয়েছ_বড় ক্লান্ত হয়েছ, ঘুমাও | 

কিন্তু এখানে না। এখানে শোঁণিতের আোত বয়ে যাচ্ছে) এখানে নয়-- 

চল, শ্রিবিরে নিয়ে যাই । ভদ্রাদেবীর কোলে দুমিয়ো । সে কোল ভিন্ন ত 
তোমার ঘুম হবে নাঃ অভি! সেখানে উত্তরা আছে-__বাতান কথ্বে। 

এস দুলাল আমার ! সেখানে নিয়ে যাই । [অভিমন্তুুকে স্বন্ধে তুলিলেন ] 

নেপথে অজ্জুন। সখা ! সথ। ! শীঘ্র শীঘ্র, আমার অভিননুুকে দেখ ব। 

ভীম । নানাদেখতে দোব না। আমার ছুলালটাদকে অজ্জুন আর 

কষণকে দেখতে দোব না_কিছুতেই মা। যদি দেখতে আসে, তবে এই 
গদ। দিয়ে তাদের মাথা ছু'টো ভেডে দোব । আজ আমার অভির এই দেহ 

,প্কপ্থে করেঃ সতীদেহ-স্বন্ধে শিবের স্থায় ব্রহ্মাণ্ড পধ্যটন কর্ব, আর জগংকে 

দেখরে খেড়াব, এই দেখ গো। এই দেখ-_নিষ্ুর পা'গুবের। তাদের এই 

একটি ননার পুতুপকে কেমন ক'রে মেরে ফেলেছে! 

দেপখ্যে অঙ্ছুন। [ নিকটে আ.সয়। ] আরও শান, কষ! আরও শান্ত ! 

ভীম। এ ডাকাত ছু'টো। আস্ছে--লুটে নিয়ে যাবে। এখনি নিয়ে 

দৌড়ে পালহি। এ এঁ--খ! এলো-_এলো-_-এলো ! 

[ অভিমঞ্)র শবস্কন্ধে উন্মত্তবৎথ প্রস্থান। পশ্চাৎ্ সারথির প্রশ্থান। 
২৫৭ 
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শগ্ুক্কথী [৫ম অঙ্ক ;. 

শোককাতর অর্জুনকে ধরিয়। কৃষের প্রবেশ । 
ভজ্জন। কই, কৃষ্ণ! অভিমন্য কই ? | 

চক্রব্যহ নীরব-_নির্জন ! 
কোথা তবে একখকী কুমার 

সপ্তরথী সহ করিছে সমর ? 

কোথা তারে একাকী পাইয়! 
ঘিরিয়াছে শ্গালে দল? 

কহ, কৃষ্ণ! নীয়ব থেকে না, 

কহ একবার কোন্ দিকে তারা ? 
কোন্ দিকে যাৰ--কোন্ দিকে পাব? 
কোন্ দিক্ জালাইব? 
কোন্ দিক্ পোড়া হব ? 

কোন্ দিক বজশরানলে 
ভস্মস্তুপ করিব, কেশব? 

কেন দিক কে ন্ বিশ্ব করি উৎপাটন 

রেণু পনেণু কারে দেকে একটি শাক ? 

সুপ্ত সিংহ জেগেছে এবার, 

নির্বাপিত কালাঁনল জলেছে এবার, 
প্রলয়ের মহাবন্ত্র গর্জেছ এবার, 

জ্বালাবে--পো্চাবে-_ভন্দিবে ভ্রিলোক১, 

দালবে- চাণবে পিষিবে সংসার :) 

এস কৃষ্ণ বিদ্যুৎ গতিতে, 

ব্রঙ্ষাণ্ড সংহার-- আজি ব্রহ্ধাও সংহার । 

[ কৃষ্ণ লহ বেগে প্রস্থান। 
্ ৭৫৮ 



সশনৃত।)] হপ্তব্রহ্থী : 

অন্য দিক্ দিয়া অভিমন্থ্যুর দেহস্কন্ধে ভীতভাবে 
উন্মত্ত প্রায় ভীমের পুনঃ প্রবেশ। 

ভীম। এঁ-__এঁ আস্ছে, আমার অভিকে-_-আমার ছুলালকে আমার 

বক্ষ হ'তে কেড়ে নিতে আস্ছে! কোথায় তাকে লুকিয়ে রাগব? 
এমন জায়গায় অভিকে আমার লুকিয়ে রাখতে হবে, যাতে অজ্জুণ আর 

কৃষ্ণ সন্ধান করতে না পারে। [ 6মকিয়া ] &--এ এসে পড়ল বুঝি এই- 
থামে? এই শবের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা জায়গাটায় লুকয়ে রাখি । 

তা" হ'লে মার*কোন ভয় থাকৃবে না। [ অভিমন্ত্যর দেহ ভূতলে রাখিঘা ] 

অভি! এইথানে চুপ, ক'রে ঘুমিয়ে থাক, এখানে কেউ আস্তে 
পারবে না। যে চক্রব্যহ! এখানে পাওবের! প্রবেশের পথ জানে 

না। বেশ হয়েছে! [হাততালি দিয়া] বেশ! বেশ!! বেশ?! 

থাক্ তুই এইখানে, আমি এই গদ। নিযে চার্দিকে পাহারা দিয়ে বেড়াই । 
দেখি- কেমন করে তোকে এখান থেকে কে চুরি ক'রে নেয়! থে 

আসবে কারও রক্ষা নাই। ধন্মরাজ আসে-_ মাথা ভেডে দেব! 

অঞ্জন আর কৃষ্চ আদে-টুটি ছ'টে। টিপে বের ক'রে দোব! ব্যস' 

আর কি? তুই একটু দুমিয়ে নে। স্তামিএই গদ] নিয়ে স্বারের ক" 

দাড়ালাম। [,গদা লইয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া] না-ও দিক্ট। 
একবার দেখে আসি। [ অন্ত্দিকে গমন ] না-ই দিকৃটা। [ আট 

দিকে গেলেন, এইরূপে গদ। লইয়া চক্রাকারে পরিহ্ুমণ করিছে লাগিলেন 

ও মধ্যে মধ্যে বলিলেন ] সাবধান, অজ্জুন ! সাবধান, কৃ! 

| সুভদ্্া শাস্ত-ুস্তিতে ধীরে ধীরে “হরে মুরারে_-হরে মুররে” 

বলিতে বলিতে আসিয়। অতিমন্তার মন্তকটি কোলে কাঁরয়া 

' বিয়া ধ্যাননেত্রে উর্ধাদিকে, চাহিয়। রহিলেন ও মধ্যে মধো 

খুব ধীরকঠে “হরে মুরারে-_ হরে মুরাবে* বলিতেছিলেন। ] 
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অগুবখী | [ «ম অঙ্ক; 

ভীম। [লম্ফ দিয়া অন্যদিকে চাহিয়।] &ঁ--এ আসছে! দীড়! 

'তবে? [ গদা উত্তোলন করিয়৷ সেইদিকে অগ্রসর হইয়! আবার ফিরিয়। ' 

আঁসয়! নিয়স্বরে বলিলেন ] চুপ, টপ! একটিও কথ|। কেউ ক'দ্ নে। 
তভিকে লুকিয়ে রেখেছি । ছুধ্যোধন জানতে পাব্লে তার সপ্তরধী দিয়ে 

আবার অভিকে ঘিরে ফেল্বে আমি রক্ষা করতে পার্ব নাঁ। ভীষণ 

রাক্ষস জয়দ্রথ আজ যমের মত্ত দীড়িয়ে আছে। খুব সাঁবধান। কেউ 

নিংশ্বীসটি ফেলে না । দেখে 'মাঁি একবার অন্তিকে। [ ছুটিয়া নিকটে 
আপিয়! ভদ্রীকে দেখিয়া ] কে তুমি, মা? সাক্ষাৎ গায়ত্রীরংমত-_সাক্ষাঁৎ 

সাবিত্রীর মত সমস্ত ব্রহ্গতেজ দিয়ে আমার অভিকে ঘিরে রেখেছ, কে 

তুমি, মা? থাঁক-_থাঁক, মা! থাক। এরূপ ক'রে সমস্ত তেজ__ 

সমস্ত জ্যোতি দিয়ে আমার অভিকে ঘিরে »সে থাক। তা হ'লে আমার 

আঁর কোন ভয় থাকবে না। যাই--আর একব'র দ্বারট। দেখে আদি । 

[ তথাকরণ ] 

স্ৃভদ্রা। ভরে মুরারে! হরে মুরারে । 

ভীম। [উচ্চৈঃস্বরে ] সাবধান, ছুর্যোধন ! সাবধান, আচাধ্ ! 

সাবধান, কর্ণ! এগিয়ে। না, স্বয়ং বৃুকাদর এখানে জাগ্রত দী'ড়য়ে আছে। 

এখানে কৌরব কুলের কাল-ধুমকেতু মহাবীর ভীম দীড়িয়ে আছে। 
এখানে দ্রঃশাসনের রুধির পান করবার জঙ্য লেলিহান রসন। বের 

ক'রে ভীমশাদল দীড়ির়ে 'আছে। হাঃ! হাঃ! হাঃ! [হাম্ত] 

পাঁলিয়েছে-একটি হুঙ্কারে সব গর্ভের মধ্যে গিয়ে মাথা লুকিয়েছে। 
হাঃ] হাঃ! হাঃ! কিতামাসা! কি আনন্দ! এসএস, দ্রৌপদি | 
এস--এস, পাঞ্চালি। তোমার বেণীবন্ধন ক'রে দিই। এই যেএই 

দেখ--ছুঃশাসনের টাটকা! রুধির এখনও উষ্ণ রয়েছে । [আনন্দে কর- 

তালি দিম! নৃত্য করিতে করিতে ভ্রমণ ] 
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বিনুছি ০ হপ্তভুী 

অদূরে উন্মাদিনী উত্তরার পুতুল কোলে করিয়া প্রবেশ । 

উত্তরা। ক্উির্ধমুথে চাহিতে চাহিতে ] এ না্জদই রোহিণী? এ 

যে তারার মাল] পরে তারার মাঝে ফুটে*আছে? আমার দিকে 

চাইছে আর মিট, মিট ক'রে হাস্ছে। ছবি কেড়ে নিতে এসেছিল-_ 

পারে নি। অভিকে কেড়ে নিতে এসেছিল--পারে নি। আমার সব্ব- 
নাশ কর্তে ।এসেছিল__তা৷ পারে নি। তুই আকাশের তারা, তুই 

কেন ছায়ামুহ্তিতে এসে 'মামার সঙ্গে কলহ বাধাস্? আমার পাশে 

এসে বসিস্? কেন? আমার অভি তোর কে? তাঁর উপর তোর অত 

টান কেন? ছিঃ! দেবী তুই, তুই মানুষের উপর হিংসা করিস্ কেন? 

যা_এখন স'রে যা; আমার চোখের ওপর থেকে দরে যা। এখনই 

কুমার আস্বে- তোকে দেখলে লজ্জা পাবে। যাস'রেযা। 

ভীম। এ যে_-ও আমার পাগলী মা উত্তরা নয়? কেন--মমন 

ভাবে আস্ছে কেন? সে হামি কোথ! গেল মায়ের? ছুই চোখ দিয়ে 

আগুন বেরুচ্ছে কেন মায়ের? [ কাছে গিয়া] কি হয়েছে মা তোর] 

গায়ের অলঙ্কার খুলে ফেলেছিদ্-_সি'খির*সি'দূর মুছে ফেলেছিস্-_ফেঃগিনী 
সেজেছিস্-_সব্বা্জে ধুলো! মেথেছিস্, কি হয়েছে মা তোর? 

.. উত্তরা। আমার? আমার? আমার ত কিছু হয় নি, মধ্যম 

পাগুব! আমি অভির জন্ত শিবিরদ্বারে এসে দীড়িয়ে আছি। 

সে যে আজ সেনাপতি হঃয়ে যুদ্ধ ক'রে জয়ী হ'য়ে আস্ছে। সমস্ত স- 

রথীক্ষে পরাজয় কঃরে___লক্ষ্মণের গলা ধরে ছুটীতে কেমন হাম্তে হাস্তে 
শিবিরে আস্ছে। তাই আজ এমন উজ্জ্বল বেশ প'রে দাড়িয়ে আছি, 

মধ্যম পাঁগব! স্ঞাই এমন সুন্দর সাজে সেঁজে অভির জনক দী'ড়িয়ে আছি, 

মধ্যম পাণ্ডব! কেমন-_ভাল দেখাচ্ছে না? 

৬১ 



স্গ্ব্রহ্থী | [ ৫ম অঙ্ক; 

তীম। [ সোচ্ছ্াসে করুণস্বরে ] অভি! অভি রে! ও রে বাপ 

মার! দেখং তোর জন্ত উত্তরা কি সাঁজে সেঙ্গে দাড়িয়ে আছে। 
উত্তরা । [জিভ্ কাটিয়।] ছিঃ! অমন কথা প্রীলো না, ওতে 

অভির আমার অকল্যাণ হবে। | 

ভীম। [ক্ষণেক দেখিয়া) কে এ? এ ত আমার উত্তরা রাণী 

নয়? সে পুতুলের বিয়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে। সে যে, হাসির একটা তরঙ্গের 
মধ্যে পাগুব শিবিরে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে । এসে হবে কেন? তাঁর মুখ 

এমন কালি দিয়ে মাখ থাকবে কেন? য়্যা! তবে কে এ? 

উত্তরা। কি বল্ছ আপন মনে? একা! ফিরে এলে কেন, মধাম 

পাগুব? অভিকে সঙ্গে ক'রে আন্লে না? তোমার সঙ্গেই যে অভি রণে 

গিয়েছিল। ব্যৃহমধ্যে যে_ তুমিই তাকেই পাঠিয়েছিলে-ব্যাধের হাতে 
পড়ে তোমাকেই যে ডেকেছিল; তবে তাঁকে একল৷ রেখে তুমি ফিরে 

এলে কেন? কেন-সে কি ভাল ক'রে বৃদ্ধ কর্তে পারে নি বলে তুমি 

তার উপর রাগ করেছ ? 

ভীম। সত্যই আমি, বাঁলিকে! তোর জীবনসব্বস্বকে আমিই 

সেই সিংহের বিবরে পাঠিয়েছিলান। আমিই আজ সেই আমাদের আনন্দ- 

ছুলালকে চক্রব্যুহ মধ্যে জন্মের মত রেখে এসেছি। আর কেউ নয়, সে 

আনি_-দে 'আমি। সে রাঙ্ষদ আমিই, রে বালিকে! মে পিশাচ 

আযিই, রে উত্তরে! [হাত ধরিয়া টানিয়া। ] 'আঁয়। দেখবি আঁয়_ 

জন্মের মত দেখবি আয়--সে ফুটন্ত পন্মটকে কেমন. ক'রে শুকিয়ে 

ফেলেছি । [অভির নিকটে গিয়া] এই দেখ দেখ, উত্তর! 'তোর 

অভিকে দেখ--তোর সর্বস্বকে দেখ। [ রোদন ] 
উত্তরা। [অভিকে জ্লেখিয়া চীৎকারপূর্ববক ] , ওঃ! মাগো! 

[ অভির পদতলে পতন ও মুর্ছা 
৬. 



১৪শ দৃশ্ত) | ] সপ্ত লী 

ভীম। [বোরতর ন্মন্ত ভাবে নাচিতে নাচিতে ] বস্! লাস্। ও 
ধিনি কিটি-নাকৃ_তা। ধিশি কিটি নাক! ভাত চাতভাঃ ! 7 ভান্ত ] 

ত। ধিনি কিটি নাকৃ_তা ধিনি কিটি নাক্। বাঞ্জা_£জারে বাঙ্া!। অভি 

সুদ্ধে জদ্্ী হয়ে এসেছে । উন্তরা রাণী তাঁর কণ্ঠে জরমান্য দিযে বরণ 

ক'রে ঘরে নিচ্ছে । বাজ _বাঙ্গা__খুব "জারে বাজা। আঅস্ুণ আর 

কুচ ছুটে আসুক । [করতালি ও নৃতা ] 

তৎক্ষণাৎ কুঞ্জ সহ উদ্ভত অসি করে 

অজ্ঞ এনের প্রবেশ । 

মঙ্জুন। টক-ক-_পুন্রহস্তা কৈ? কারবুকে বসাৰ ঃ 

ভীম। | গদা লহয়া) আর, অক্চুন, রুষ্ণ! আজ ভ'মের হাতে 

রক্গ। নাই । [ গদ। গ্রহারোগ্যত ] 

[ ততক্ষণাৎ তড়িতের ন্যার কৃষ্ণ, অন্জুনের অপি ধর্জেলেন ৪ 

যুধিষ্ঠির এবং দ্রৌপদী ছুটিরা "দিয়া ছুই জনে ভীমকে 

জড়াইয়। ধরিলেন। দূর হইতে গুড়ি মারির়া শকুনি 

দেখিতেছিলেন। ] 

যুধি। বুকোদর! ভাই! চেয়ে দেখ--9 কে! সগ্ত পুত্রশোকের 

জলন্ত 'অনলে দগ্ধ হতভাগা অক্ফুন। যার হৃদয় আমরা। ভীষণ জজ।ধাতে 

চুর্ণ ক'রে দিয়েছি_যাঁকে আমরা আজ পুঞএহারা ক'রে দিয়েছি। 

অভিমনু।র মত পুত্র যাকে আদ্দ জন্মের মত ছেড়ে চলে গেছে, এমন শোক্ষ- 

ক/তর জীবন্মত অজ্ছনকে আজ পাস্বনার পরিবর্তে গ্ণ৷ প্রহার কর্তে 
উগ্ভত হয়েছ? ছিঃ1 শান্ত হও, ভাই ! যদি অভিমন্ধ্যয় এ মৃত্ুর জন্ত , 

কেউ দায়ী বা দোষী হয়, তবে.সে,আমি। আমিই পূর্বাপর চিন্তা না 

ক'রে কুমারকে এই চক্রুবযৃহ মণ্যে'যনেতে অস্নুমতি দিয়েছি। দে যে আগম। 

সই৬ও 



নগরী [ ৫ম অঙ্ক) 

জান্ত, কিন্তু নিগম জান্ত না) এ কথা জেনেও যণ্ম আমি কুমাঁরকে বৃহ 
প্রবেশে বাধা দিই নাই, তখন এ অবিমুষ্যকারিতার ফল ভোগ আমাকেই' 

কর্তে হবে। ূ্ 

ভীম। [ সরোদনে সোচ্ছ্াসে অজ্জুনকে বুকে ধরিয়া] অজ্ছুন! 

অঙ্জুন! ভাই আমার আয়--আজ এই ভাবে ছুই ভা"য়ে এই ভীষণ 

মহাণমশান থেকে কোন নিবিড় মহহাবনে গিয়ে প'ড়ে থাকি গে। এইভাবে 

দুই ভায়ে বুকের জলম্ত অনলে একসঙ্গে দগ্ধ হ'তে-হ'তে-_ চল্, ভাই! ই 

যমুনার জলে ঝাপ, দিয়ে পড়ি গে। নতুবা পার্ব না-_কুমার অভিমঞ্চুর 

শোক কিছুতেই ভুল্তে পার্ব না। 

অজ্ছন। একবার অভির মুখপানি আমাকে তোমরা, দেখাও, মধ্যম 

দাদ! একবার ভাঁকে বুকে ধ'রে পড়ে থাকব। [ রোদন ] 

ভীম। [ অভিকে দেখাইয়া ] এ যে ধে, অজ্ঞুন। এ দেখ-- 

প্রাণের প্র? অভিমন্ত্যু আমাদের, একটী রক্তজবার মত--&ঁ থে ভাম্মের 

শরশযাাঘ পড়ে আছে। পুষ্ঠদ্রেশে একটি শরের চিহ্ৃও বাবার আমার 

দেখতে পাবে না। এমন যুদ্ধ_এমন ভীষণ যুদ্ধ কেউ কখনও দেখে নি, 
অর্জুন! বালকের সেকি তেজ! কি হুঙ্কার! সপ্তবার সপ্তরথীকে 

শ্গ।লের সায় বিভাড়িত করেছে । যেন 'আনন্দের দুলাল আমান) নাচতে 

নাচতে- হানতে ভাদ্তে এই সপ্ত-পশুবেষ্ঠিত হয়েও একাকী যুদ্ধ করেছে 

--ও-ভেহো! সেকি দৃশ্ত! বে দৃশ্য দেখলে মনে হয় নাযে, সে এই 

মর্তের অভিষন্যু | যেন স্বয়ং দ্বেবকুমার কাঙ্িকেয় মহাশক্তি হস্তে তারকা- 

স্থরকে নিহত করুতে ছুটেছে ! 

কু্খ। কি বীরত্ব শোন, অঙ্জুন ! 
অঙ্জুন। পাগুবশিবিরে এত বীর-খাকতে-_-এত যোদ্ধা থাকৃতে-_ 

শ্বয়ং বুকোদর থাকৃতে একজনও তার সাহাষ্)য করতে পার্লেন ন।? ূ 

২৬. 



১৪শ দৃহা। সপ্তন্রহী 

ভীম। যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারি নাই। সাক্ষাৎ রুতান্তের 
মত নিষ্ঠুর জয়দ্রথকে কিছুতেই ব্যৃহদ্বার হ'তে সরাতে পারি নাই। সেই 
কাম্যবনে দ্রৌপদী-ভরণের জন্য অফুদ্রথ আমাদের হস্তে লাঞ্ছিত 5)য়ে 

আমাদের, পরাজয় কামনাগ্র কঠোর তপন্ত। দ্বার শিব-সাধনা করে। 

দেবাদিদেব শঙ্কর জয়দ্রথকে এক অজ্ভুন ব্যতীত আর সকল পা'গুবকে যুদ্ধে 

পরাস্ত করতে পারবে এইরূপ বর দিয়েছিলেন; তাই প্রাণপণ চিষ্টাতেও 

শিববরে বলীরান নগণ্য জয়দ্রথকে পরাস্ত কর। আমাদের সাধ্যাতীত হয়ে 
ছিল। শেষে নিরুপায় হয়ে সেই নুর জয়থের হাতে ধরেছি--পায়ে 
পড়েছি) তবুও অজ্জুন! সেই ভীষণ হিংস্র পশুকে গলাতে পার নাই। 

নিরুপায় নিজের মস্তকে শত শত গদা প্রহার করেছি, ক্রে।ধে-ক্ষোভে 

নিভের অঙ্গ থেকে নিজে কাম্ড়ে মাংন ছিড়ে নিয়েছি_তবু€ পারি নাই। 
কি ভীষণ সেই জয়দ্র্থ, পার্থ ! 

অজ্জুন। হায় সথে! তুমি যর্দ আজ আমাকে স্থানান্তরে নিগ়ে গিয়ে 

সংশপ্তক যুদ্ধে বাপৃত না কর্তে। তা" হ'লে কি সে নরাধম ভ'়দ্রথ--কধ ! 

কুষ্জ। টক--সেজরদ্রথ কৈ? দেখাও একবার । 

কষ্ণ। আগে বীরপুত্রের বীরত্বগাথা শোন, ভূন! যা কন শোন 

নাই, আজ ওই শোন। পুত্রের এহ অক্ষয়-কীস্তির কথ। শুনে ধনটা 91 

অজ্ঞুন। বল, আর্য! তার পর? 

ভীম। তার পর সেই সিংত-শিশ অমিত বিক্রমে_তীব্রবেগে জীবন্ত 

তেজে জ'লে উঠে কৌরব পশুগুলোকে দলে দলে ভূমিসাৎ কর্তে শাগুল। 
যেন,মহাঝড়ে কদলী-তরু দকল সমভূম হ'য়ে যেতে লাগজ। এ দেখ, 

অঙ্জ্ন! সেই ভীষণ যুদ্ধের জলস্ত সাক্ষ্য-- সব চারিদিকে পৰ্বতাকার 

শবরাশির উচ্চ প্রাচীর। রর 
 ক₹ফ। বিনবয়ে স্তত্তিত হয়েছি; সথা ! দেখ দেখ চারিদিকে ভাক্ষ 
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“অপি দিয়ে পুত্র তোমার রজাঁক্ষরে কি অমর-্ীর্তি অঙ্কিত ক'রে 

রেখেছে । 

অঙ্ভুন । [ দেখিয়া ] এত শক্তি ছিল তার কেবল ভস্তে, সখা? এত 

তেজ লুকান ছিল--তার সেই কোমল শিশু-হৃদয়ে ? 

ভীম । তাঁর পর, অজ্জ্ন! দ্রোণ_কর্ণ_কুপ-_মঙ্বখামা প্রস্ততি 

সপ্তরধীকে দুলাল মামার বার ন।র ফুৎকারে উড়িতে দিয়েছে! তার সে 

বিক্রম-তার সে তেজ-ভার সে পরাক্রম দ্রোণ সহ কলতে পারে নাই- 

_-কণ পারে নাইন অশ্বখামা পারে নাই | সকলেই সেই বালকের রণে 

বারংবার পষ্ঠভচ্গ দিয়ে পালিয়েছে । -তার পর--তজ্জুন! কৌরবের সে 

অন্যার_ নে আবন্দ-সে দানব" আটড়া-সে রাঙ্গপী লীগ স্মরণ করতেও 

'্বণায় _লঙ্জায় রসনা নিব্বাক্ হ'য়ে বার ভাষা “তান ভয়ে যায় শক 

অর্থহীন ভায়ের । গুহোছে! ! অজ্ছুন! দে দুশা--মে বীভৎস দৃশ্য 

এক-একপার বুাতদ্বার হ'তে লক্ষ গিয়ে দেখেছি, আর যাতনায় ছট্দ্টু ক'রে 
উঠেছি, 'জার জদদ্রগের পারের হল।য় লুটিয়ে পড়েছি | ৪£ কি সেই-- 

অভ্র ন। নল--বল, বুকোদর । বল বল, মবাম পাগুব ! পশুদের শেষে 

পাঁশক-আক্রমণের শেষ, চেষ্টা কিরগ বাঁভৎসতা দিয়ে ঘেরা, বল বল-- 

ছআঁধ্য ! শুন্ব। 

ভীন। পাবুবি নে, অজ্জুনি ! পারব নে; পিতা ভ'য়ে পার্বি নে। 

আমার মত পানাথ--আমার নও ব্রণ বিদীর্ণ না হে াকৃতে পাবে নাই । 

অজ্ছুন। তবু শুন্ব। হৃদ্র বজ ক'রে দাড়িয়ে দাছি। তুমি বল-_ 

বল? | | 

ভীম। তার পর সেই পাপ হূর্ষেচাধনের উত্তেঞ্জনায় উত্তেজিত সপ্ত- 

শগাল একত্র হয়ে-দলবদ্ধ নুখংন ব্যাধের সায় এক সঙ্গে 

অহছ্রন। কি--এক সঙ্গে? [ ক্রোধে কাপিতে লাগিলেন ] 
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সহ ডা 
ভীম। হা, এক সঙ্গে অন্তহীন অবস্থায় সেই পিশাঁচ-_সেই ক্ুর-_সেই 

নিষাদের দল-_৪ হো.ছো! অজ্জরন! দেকি ভীষণ মুহুর্ত! সে কি 
করুণ দৃশ্যের শোচনীয় মুহূর্ত! 

অন্ছ্ুন। | সরোদনে ও সক্রোধে ] বল--বল, মধ্যম পাগুব! তার 

পর সেই নিরস্ত্র-একাকী বালক অভিমন্ত্যর উপর সেই মপ্ত পণ্ড একলঙ্গে 
একবারে কি মর্্ঘাঁতী ব্যবস্থা করলে, শীঘ্ব বল-_শীস্্র বল! দছুপতি ! 

কৃষ্ণ! শুনে যেয়ো--সাক্ষী গেকো। 

শকুনি। [ স্বগত ] এইবার__এইবার! [ সানন্দ-বিশ্ময়ে চাহিয়া 
রহিলেন ] 

ভীম। তন কুমার সব্বাঙ্গে শরবিদ্ধ দৃগশিশ্ুর স্টায় রক্তাক্ত দেছে ব্যহ 
মধ ছুই হস্ত দ্বারা সেই ঘন ঘন শরবৃষ্টি বাধা দেবার নিক্ষল চেষ্টা কর্তে 
করতে কখন বা “পতী।। আমাকে রক্ষা কর--পিতা ! আমাকে রক্ষ। 

কর” বলে তোকে কত ডাকৃতে লাগল। 

অজ্জুন। কৃষ্ণ । কৃষ্ণ। সেই কাতর আহ্বান বুঝি তুমি শঙ্খধবনি 

দ্বারা রৌধ ক'রে দিচ্ছিলে? আঁচ্ছা--বল' মধ্যম পাঁগব! শোক- 

বজ্রাধাত কত ভীষণ-_-কত ভয়ঙ্গধী, তাই শোন্বার জগ্ ব্যাকুল হ'য়ে 

রয়েছি । * 

ভীম। তারপর তখন দেই সন্ত শ্গালের দল চারিধিক ৮'তে ঘিরে 

ফেলে একেবারে এক সঙ্গে কুমারের সর্বাঙ্গে অস্ত্াঘাত করুতে পাগল' আর 

কুমার তখন মুচ্ছিত না হ'য়ে কেবল ভূতলশায়ী হায়ে পড়ল। 

* কৃষ্ণ । কিবীরত্ব! কিশ্রত্ব! ধন্ত-খন্ধ অভিমন্ধু) ধন্ত ! 

অঙ্জ্নৈ। তাঁর পর বল, মধাম পাণ্ডব! কে তার শেষ শিঃশ্বাস পতন, 

করলে? কোন্ নৃশংস, নিষ্ঠুর সেই ঘুমূু শিশুর জীবন বন্ধন ছিড়ে ফেলে 

“দিলে? | 
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ভীম। দে ভীষণ কাহিনী__সে নিষ্ঠুর হত্যা শোন্বার পূর্বে করণে 
অন্গুলি দাও, অজ্ভ্রন! ছুই হাতে বক্ষঃস্থল চেপে রাখ, অর্জুন! সেই 
লোমহ্র্ষণকর নিষ্ঠুর হতা] দেখে পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল- ব্রহ্গাণ্ত-কটাহ 
ফেটে গিয়েছিল_জলধি নড়ে উঠেছিল। শোন--সেই নিষ্ঠুর 'কাহিনী, 

অজ্জুন! কুমণারকে ভূতলশায়ী ক'রেও নিলজ্জের দল নিরস্ত হ'ল না, সকলে 

একসঙ্গে অস্াঘাঁত ক'রে বাছাকে ম্বৃত্যুমুখে তুলে দিলে । 

»জ্্নি। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! [ আরও কি বলিতে যাঁইতেছিলেন, কিন্তু 

রুষ্ণ নিজ বক্ষে ধরিঘা ফেলিলেন ] 

দৌপদী। তয়েছে, কৃষ্ণ! হয়েছে, সখা ! মনোবাসন। পূর্ণ হয়েছে? 
অজ্জুনঞ্চে অভেদভাবে ভালবাসার ফল আজ তাঁকে হাতে হাতেই দেওয়! 

হয়েছে ত? কৃষ্ণ! নারায়ণ ! তোনার ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি কি 

আজ 'অভিমস্ট্যর এই উত্তপ্ত কোমল শোণিতসিক্ত ভূমিতেই স্থাপন কর্লে ? 
আর ভদ্রা! তোঁর সেই নছুর গীত'-মন্ের শেষ মীমাংসা কি এই নিষ্র 

নিয়তি? তোর সেই নিষ্ুর ব্রতের উদ্যাপন কি আজ, পাষাণি। এই 
ভাবেই সম্পন্ন করলি ? এ দেখ, দিদির ভদ্র! 'পার্থের অবস্থা চেয়ে দেখ, 

_ ধর্খরীজের দিকে চেয়েখদেখ মধ পাগুবের উন্মাদ মুক্তির দিকে চেয়ে 

দেখ₹-আর সন শেষে চেয়ে দেখ যে তোর বপূ উত্তরা! এ দেখ, উন্মুলিত 

স্ুবর্ণলতার ম্যায় তোর অভির পদতলে প'ড়ে আছে! মুচ্ছিত। কি 
£ত1 তাও বলা যায় না । গর্ভে সন্থান। হায়-_হায় ! কি করুলি ভদ্র? কি 

করলি রাক্ষসি মা? গরে অভি *অভি রে! বাপ, আমার! [বসিয়। 

অশ্রুবিগর্জন করিতে লাগিলেন ] | 

অর্জুন। [স্থিরভাবে অভিমন্ধ্যর মুখের দিকে চাহিয়। সরোদনে ] 

এখনও এ ও্ঠাধরে যেন__“পিতা ! ' রক্ষা কর--পিতা।! রক্ষা কর,” এই 

শেষ আহ্বানের শেষ অংশটুকু লেগে রয়েছে! অভিমন্থ্য ! নিঠুর পিতাকে 
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ডেকে সাড়। পাঁও নি, £তাই কি আজ অভিমানে নিঃশবে শুয়ে আছ! 

কুষ্। সখা! অভিমন্থ্য ত মরে নাই; মিথ্যাকথা। কেবল দারুণ 

অভিমানে আমার সঙ্গে কথ! কইছে না। বৈবতকে এক দিন এমনি ক'রে 

দে কত বড় অভিমান করেছিল, ত। ত তুমি জান, কেশব! উ দেখ, কৃষ্ণ ! 

কুমার তাঁর মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে অভিমান ক'রে প'ড়ে আছে। তুমি 

এস দখা, এস, তুমি ভিন্ন এ অভিমান কেউ ভাঙতে পার্বে নী । 

[ কুষের চক্ষু ছল্ ছল্ করিতেছিল, ভীম আবার উন্মন্ডের শ্ায় 

»ঘুরিতেছিলেন। উত্তরা ধীরে দ্ীরে উঠিয়া শূন্ত দৃষ্টিতে 

চাঁহিতে চাহিতে সরোদনে করুণ সারে গায়িতেছিলেন ] 

উত্তরা | 
গান । 

কি হ'ল-_কি হ'ল--কি হ'ল--কি হ'ল 

ওগো আমার একি হ'ল। 

আমি বুঝিতে পারি না_-ভ।বিতে পারি না, 

(োষরা আমায় খুলে বল গে: বল ॥ 

আনি স্বপ্ত কি জাগ্রত, মৃত কি ভীবস্ত, 

কিছু স্। বুঝিতে পারি) 

আমার কি যেনকি ছিল,'কি যেন কি গেল, 

কি খেন কি হ'ল আমারি; 

(কপাল ভেেছে বুঝি ) 

( ওগো, তোমরা তামায় বল--বল ) 

এ কোথায় এসেছি, কেন ব এসেছি 

নি নাধের খেল ঘর কোথায় গেল। 

[ অজ্জ্ণনের কাছে শিয়! দুই হস্তে কণ্ঠ ধরিয়া ] 

কেন বাব কর্দ কেন, . « আখি-জলে ভাস কেন, 

+ কি বাথ! পেয়েছ প্রাণে, কিছু ত জামি ন! জানি, 
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কি হয়েছে_কি হয়েছে, কি বিষাদে ভ'রে গেছে, 

কি অশীধারে ডুবে গেছে মোগ্গের শিবিরখাঁনি ; 

(অভি কোথায় গেল) 

( এই যে প্রাণে গাথ। ছিল) 

আজ খুক্তেযে পাইনা, ভেবে মেপাই ন.. 

ওগো, আমার অভিরে 'ক হরে নিল ॥ 

অজ্ুন। উত্তরা! উত্তরা! এ আগুনে এসে ঝাপিয়ে পড়ি কেন 
বল্” এবুকে যে ভীষণ আগুন হুন্থ ক'রে জ'ঙ্ে উঠেছে," বালিকে ! 

তুই সে তাপ সহা করতে পারবি না ত, উত্তরা! সরে যা মা, সারে ফা ! 
আর আমার চোখের পপর তোর ও মৃদ্তি ধরে দাঙাস্ নে, মা! আজ 
একি সাজে সেজে আমার কাছে এসেছিস্, মা? এসাজ ত তোকে 

মানায় না, উত্তরে! তুই যে আমার আনন্দ-রাণী, “সাহাগের পুতুল-_বড় 

আদরিণী, উত্ভুরে । ও-হো-হো 1 কবলে গেলাম জ্বলে গেলাম, রোদন ] 

উত্তরা । বড় জ'লে যাচ্ছে। বাবা! এই বুক্ট।? কেন বাবা, আজ 

কি হয়েছে গ্গামাদের? কি নঙ্থাসর্ধনাশ ঘটেছে বাবা, আমাদের? 

বল-_বল, লকঙ্মী বাধা আমার ! উত্তরাকে ত তুমি সব কথা বলে থাক ? 

তবে আজ বল্ছ না কেন? আজ লুশ্যাচ্ছ কেন, বাবা ? 

অঙ্ডুন। ভায়। বড় অভাগিনী--বড় ভাগ্যহীনা তুই, উত্তরা ! 

উত্তরা । না, বাবা! অভাগিনী ত আরম নই, আমি বড় ভাগ)- 

বতী, বাবা! তুমি আমার বাবা_-ভদ্র। আমাব মা-_কষ্ণচ আমার মামা 

অভি আমার সর্বস্ব । আমি যে, তোমাদের আনন্দ-রাণী আদরিণী 

উত্তর! তবে কেন বল দেখি বাবা, আমাকে তোমরা! “অভাগিনী 

'অভাগিনী” ক'রে ক্ষেপাচ্ছ ? আমি বুঝতে পার্ছি না, আমাকে বুবিস্বে 

দাও ত, বাব! আমার কি হয়েছে? 
হণ 



১৪শ দৃহ। ] তগ্তল্রহাই 

অঙ্জুন। কৃষ্ণ! আর কত দেখাবে? 'আর কত শোনাবে? 

অলস অজ্ঞুনকে জালিয়ে তুলতে আর কত ইন্ধন সঞ্চয় করবে? আর 

অভিমন্যু ত নাই, কৃষ্ণ! অজ্জ্নের হৃদয়-উদ্ভানে যে ছুটি কুনুম ফুটেছিল, 
তার একটীকে ত বুস্ত হ'তে খপিয়ে নিয়েছ, আর একটিকে কট-ক্ষত 

ক'রে একেবারে পতনের মুখে এনে রেখেছ । আর চাও কি? নিদ্দ্িত 

অজ্জুনকে জাগাতে আর তোমার কি ব্যবস্থা আছে-_কর। 

ভীম। রুৰ্ক যে তোত বন্ধু কুষ্ণ যে তোর সখা-কষ্ণ যে তোর 

অভেপদাজ্মা। ঘেত মাখামাখি ন। থাকৃলে কি পাগবদের চক্ষে ধুলি 
দিয়ে আজ তোর অভিমন্ত্যুকে কেড়ে নিতে পারে? আজ চল্, অঞ্জন 

আবার আমরা ধর্মরাজকে নিয়ে বনে যাই । কষ্ণকে আমাদের প্রয়োজন 

নাই__কুরুক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন নাহ । ছুঃশাসনের এ৪ক্তপান_ 

ত্্ষেটাধনের উরভগ্গ এ সব কিছুই আমাদের প্রায়ো্ন নাই। 

উত্তর।॥ বাবা! তোমার এ অন্তর দিয়ে আমার এহ চুলগুণি কেনে 

দ193 না, বাবা। এআর রাখতে নাই ত? এদেখবে কে? কাক 

দেখাব? যে দেখতঃ সেচলে গেছে। সে ত--এ যে জীভ দে 

পেথ, বা! যাঁটীতে ধুলোর মধ্যে ছাড়ে রখেছে। তোখগাহ ৩ সাজ 

সকলে মিলে উত্তরার পি'থির পি'দূর মুছে দিয়েছে? 'গাক্সের অলঙ্কার গুলি 

কেড়ে শিয়েছ ? তার খেলার ঘর ভেডে ফেলেছে? উত্তরার ৩ আর কু 

রাখ নি, বাবা । তখে আর তোমাদের কাছে থাকৃব না আমি। 'আমও 

আজ আমার আঁভর সঙ্গে এক সঙ্গে চলে যাই। [ জদ্রার পাশ 

লইয়া] দে, মা। তোর উত্তরাকে বিদার দে-সে তোর আঁভর সঙ্গে 

চ'লে যাচ্ছে। তুমি ত আমার দেখা মা! তুমিতকাদ না? তামার 

চোখে ত কখন জল দেখি নি'? তুমি যে-গীতা_তুমি যে-_ এক! 

[ প্রৌপদীর প্রতি ] বড়-মা! বড়-ম।! দেখ-_-দেখ, পঞুবেরা সকলে 
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মিলে আমার কি সর্বনাশ করেছে? বালিক। পেয়ে--পাগল পেয়ে 

অসহায় পেয়ে আমার প্রাণের অভিকে বুক ভেঙে জোর ক'রে নিয়ে 

এসে, এঁ দেখ বড়"ম।! তার কি অবস্থা! করেছে? কোথায় এনে ফেলে 

রেখেছে? কেউ ত তোমরা বাঁধা দিলে না, বডনা? আমি বালিকা, 

আনার সব্ধনাশ বুঝি এইভাবে কর্তে হয়? আর থাকৃব না 

এখানে। আমি চলে যাই--মামার অভির সঙ্গে সঙ্গে চ'লে যাই। 

নৈলে--এ যে, আবার সবাই একসঙ্গে ছুটে আস্ছে, অভিকে নিয়ে 

যাবে। উ- এ _নিলে-_নিলে !  [ পতনোগ্ঠতা ও দ্রৌপদী কর্তৃক 
বক্ষে ধারণ ] 

দৌপদী। পাওবের। ত কেউ জেগে নাই, মা! তার। যে আজ 

তোর ওপর দন্্যতা ক'রে তোর সব্বস্ব কেড়ে নিয়ে এখন মহাস্থথে 
নিদ্রা বাচ্ছে। আর তাদ্দের কোন সাড়া নাই। একেবারে ধিভোরে 

নিদ্র। বাচ্ছে। 

অজ্ঞুন। কৃষ্ণ! সখা! সত্য-দত্যই কি আজ অভিমন্থ্যু গেল? 

সত্যহ কি আজ অজ্জুন, অভিমন্থ্য হারা হল? সত্াই কি আজ আমার 

ভ্তরার বিধব। বেশ দেখতে হশঃ যয! কৃষ্ণ! এত বড় বজ্র 

এত ঝড় আঘাত আজ তোমার জঙ্জুনকে কেন ধিপেঃ কষ? 

ও হো-হো ! 

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয়। ব্হুক্ষণ ধ'রে তোমাদের এই শোকের অভিনয় ত 

দেখলাম। [কিন্ত পার্থ! কিন্ত ক্ষত্রিয়! কিন্তু পাণডব! পার্থের 

পুত্রশোক কি এহ নারীর মত অশ্রমোচনেই নির্বাপিত হবে? ক্ষত্রিয়ের 
পুত্রশোক কি এই জশ্রবর্ষণ? নাআর কিছু আছে? পাগ্ডবের 

পুত্রশোক কি এইরূপ হাহাকার, ন। কোদণ"টগ্কার? আমি বড়ই 

বিশ্মিত হচ্ছি থে অঞ্জনের মত বীর--অজ্জুনের মত অদ্বিতীয় মহাবীর, 
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আজ অভিনন্থ্যর, মৃত্যুর একমাত্র কারণ-ব্যুহদ্ধার-রক্ষক পাপিষঠ 
জয়দ্রথকে এখনও জীবিত রেখে, কেমন ক'রে এই পুত্রশোকে 
অশ্রু বিসর্জন ক'রে পময় নষ্ট করতে পারছ? অভিমন্্য 

মরেছে, তার কি হয়েছে? পে ত নীর_বালক হ'লেও মহাবীর ! 
ঘধে ত মজ্ঞুনের মত নিস্তেদ ছিল না? দে আজ 
তার ?পত্ঠ কলঙ্ক দূর কর্তে নিজে অসি ধরে_কাঁরও সাহাষ্য ন। নিয়ে-_ 
বিপক্ষবা।হশীকে সমভূম ক'রে দিয়ে__রণক্ষেত্রে বীরের স্তায় ভাসতে 
হাস্তে প্রা দিয়েছে! শার মত ভাগ্যবান 'জার পাগুব-ধংশে কে 
আছে? তার মত বাঁরপুত্র পেরে আজ জজ্জুনও সার্থক-__অজ্জুনও দন্য-- 

সমস্ত পাগুবও আজ কৃতার্থ! বীরপুত্রের ভন্ত কি বীর-পিতা কখন 

অশ্রবর্ষন কর? হুরধ্যোধন বীর, সে তার পুত্রশ্থোকানল অসার নয়নাপার 

দিয়ে নিবাণ না করে, জলন্ত উত্তেজনা নহে, সপ্তরথিগণকে শিপ্ক 

কুকুরের মত ক্ষেপিয়ে দিয়ে তার পুহহস্তা অভিমন্যুকে বধ করেছে। 

একেই বলে বার-একেই বলে বীরস্ব। ছুর্ধোধন-_বগার্থই বীর, তাই 
তার পুথরনেকে-এ অতি ভয়ঙ্কর ভূপে প্র4তশোর প্রদান । 

জম্ভানা | উদ্তে ভাবে 

বৈশ্বানর ! জলে ওঠ'পহআ শিবা । 
রৌড্র তেজ । জলে €ঠ মহাজালা রূপে। 

তজ্জুন করিবে পাপ কৌরব সুংহার । 
অক্রধারা । বর্ষ আজি জলন্ত ঙ্গার, 

পুতরশেরক ! ধর মুন্তি প্রতিশোর রূপে? 
অজ্জুন করিবে পপ কৌরৰ সংহার। 

সান থাক, বিরাট আকাশ 

সাক্ষী থাক) গ্রহ্-তারা দল! 
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কফ । 

€ম অঙ্ক ; 

সাক্ষী হও; অনস্ত ব্রদ্দাওড ! 

আর সর্বাশেষে সাক্ষী হয়ে ঈড়াও, শ্রীকৃষ্ণ ! 

আজি এই গাণ্তীব পরশি' 
করিছে গাণ্ডীবী এই প্রতিজ্ঞ! কঠোর, 
কাল যদ্দি না হইতে হৃর্য; অস্তগত, 

না বধিয়ে পাপ জয়দ্রথে 

অজ্জুন দেখায় মুখ জগতে আবার ; 

কাল যদ হুর্ধযান্ত না হ'তে 

পুত্রহত্যার মূলসুত্র পাপ সিন্ধুরাজে 

নাহি পারে পার্থ করিতে সংহার-- 

তা? হ'লে হে ধর্শিপী কর্ম্মরূপী, কৃষ্ণ ভগবান! 

তা” হ'লে হে গীঠাপপী, কৃষ্ণ নারায়ণ । 

স্বহন্তে জালির়া চিত। কুরুক্ষেত্র মাঝ 

করিবে প্রবেশ তাচে অজ্জন তখনি | 

পুনঃ কহি উচ্চৈংস্বএ-_গুনুক্ ভ্রিলাক, 

কাল যদ্দি জয়দ্রথে না'করি বিনাশ 

বেঁচে থাকে কন্ু এই নিশজ্জ অর্জুন, 

তাবে ৪ই ধর্মরূপী-_কন্মরূপী, 

মন্্দাতা গুরুরূপা রুষ্ণের চরণে 

আর যেন নাহি পায় আশ্রয় কখন। 

সব্বধন্ম-_সর্বকন্ট্ব এক সঙ্গে মিশি' ", 

পরিত্যাগ করে যেন জজ্ছবনে তখনি। 

ধন্য পার্থ! ধন্ত অর্জুন ! ধন্ত ক্ষত্রিয়বীর 
শকুনি। [ন্বগত] ঠিক হয়েছে-_ঠিক হয়েছে ! এইবার আগি। [প্রস্থান 

খণ€ 
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ভীম।  গর্জেছে অশনি__জেগেছে অঙ্গন, 

গিয়েছে মশ্রু--হ্গলেছে অনল । 

জেগেছে সিংহ-_উঠেছে গর্জন, 

নড়েছে বান্থুকি_কেঁপেছে ভুবন । 

উঠ্ভিবে কোদণ্ড, ফুটিবে টঙ্কার, 

ছুটিবে বিছ্যুৎ, ধ্বনিবে হুঙ্কার, 

. বহিবে ঝঞ্ী__হবে তোল্পাড়, 

জলিবে অজ্জরন--করিবে ছারখার, 

বধিবে অজ্জুন--হইবে সংহার । 

বুধি। কি ভীষণ প্রতিজ্ঞা করলে অজ্ঞুন? শিব-বরদৃপ্ত জয়রথ যে, 

অজেয়। এক্ষণে উপাঁয় কি, কৃষ্ণ? 

রুষ্খ। উপায় আছে-_-উপার হবে, তার জন্ত কোন চিন্তা ক'রো 

না, ধন্ধমর।জ ! 

ভীষ। কিন্তু বলে রাখছি, কৃষ্ণ, অভিমন্তুকে দিয়ে আজ যে 
উপায় করেছ, কিন্তু পাবধান, কৃষ্ণ । অজ্ছুনকে দিয়ে যেন পেরূপ উপায় 

ক'রো না। রে ঃ 

ক্ণ। [ শ্থগত ) আজ অভিমন্তা দিয়ে প্রকৃত অজ্ঞুনকে দেখতে 

'পেলাম । এই জলন্ত অজ্জুনের কাছে কৌরব তৃণমুষ্টির স্তায় ভম্মীভূত 

হয়ে যাবে । এতদিনে আবার ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত 

হ'ল। তগ্রার আত্মত্যাগ__অজ্জুনের শরত্যাগ, ভর পাওবের জন্গুরাগ, 

এই তিনটিই আমার এই ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রধান অবলম্বন । 

অঙ্ছুন। কি কাল ঘুমে ঘুমিয়েছিলাম এতদিন, কৃষ্ণ? কি জড়তায় 

আচ্ছন্র ছিলাম ,এতদিন, সখা? কিপ্টদান্তে শক্তিহীন ভাবে কাটিয়ে- 

ছিলাম এতদ্দিন, কেশর? আজ আমার সেই কাল নিদ-- সে জড়তা 
২৭৫ 



শনগুল্পহী [ ৫ম অঙ্ক; 

সেই গঁদাসঈন্ত একটা মহাসজ্ঘাতে ভেঙে ফেন্গেছ্ছ। নারায়ণ! অর্জুন 

আজ যথার্থ তোমার গীত! বুঝতে পেরেছে । অর্জুন আজ তার ক্ষত্রিয়ত্বকে 

যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হয়েছে। অজ্দ্রন আজ তার কর্তব্য পথ 
দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছে । ভঙ্ছুন আঁজ তার এক অভিমন্থা দিয়ে 

বিরাটুরূপী প্রীর্জের গৃঢ় তত্ব হৃদয়্গম কর্তে পেরেছে! [ করযোড়ে ! 

হে অনন্ত মতিমাময় শ্রীরুষ্চ। হে ত্মাদিদেব পুরাণ পররুষ শরীক! তোমার 

অপার মহিমা তোমার অপার করুণা । ত্বমন্ত বিশ্বহ্ত পরং নিধানং । 

প্রসীদ দেবেশ জগন্িবাস ! তোমাকে আমার হস্ত কোটা প্রণাম; 

[ প্রণাম] 

কষ অঞ্জন! শোন সথে । 

এই বিশ্বলীলা-নিকেতন, 

নিয়তির জীড়াক্ষেএ বিশ্বনিয়ন্তার । 

জড় ৪ চেতন আদি এই রঙ্গছুমে 

করি ক্ষুদ্র অভিনয় 

হয় তিরোধান নিতা নিয়তির কবে। 

ক্ষুদ্র নর__মনুম্যহ মিঃতি তাহার, 
জন্ম নৃত্ু নিয়তি হাভার । 

এইরপে কত জন্ম-__ কত জন্মান্তর) 

সে নিম্নতি করিয়া পালন 

দমিতেছে এই লীলাভুমে। 
ধনঞ্জয়! দেখ ওই অভিমন্ত্য ভপ,. 

সাি” বীর নিয়তি তাহার, 
মানব-উদ্ধার ব্রত্ত করি উদ্যাপন, 

লভিগ্নাছে চিরনিদ্রা জননীর কোলে। * 
$ ৭ ৯৮ 



১৪শ দূ] 

১ 

সুভ | 

গুন্লঘী 
নহে' শোক-অশ্রু, ধনগ্রয় ! 

অকাতরে আনন্দাশ্র কর বরিষণ। 

তুমি_আমি--ভগিনী সুদ! 
এ ন্চিনের সার্থক জীবন আজি, 

এ তিনের সার্থক জনম আজি । 
ধন্ঠ-__ধন্ট মভাঁধন্ত আজি 

তুমি__আমি-__ভগিনী সুভদ্রা। 
[ ধ্যান্ভঙ্গে রুষ্ণের দিকে চাঠিয়া ] 

নারায়ণ! এই পদাশ্রিতা লতা 

পুণযবতী স্ুভদ্রা ভোমার, 

গ্রাপারিয়া অভিমঞ্ুয ফল 

পারিয়াছে যদি দিতে দেবতা-চরণে, 

তা” হ'তে কী মহাস্থথ আছে জননীর ? 

নারায়ণ! শোক কি আমার? 

এক পুত্র দিয়ে আজি 

লভিয়াছি অনন্ত অম্র পুর। 

সমস্ত মানবজাতি 

হল আজি অভিমন্থা মম । 

নারায়ণ! শোক কি আমার? 

 মাতৃ-প্রেমে বঙ্গ-সিন্ধ আছে পূণ মোর, 

উচ্ছ্বমিত সেই সিন্ধু আজি 

ঢেলে দিতে মাতৃ-প্রেম সমগ্র মানবে । 

নারায়ণ! শোক কিনআমার? 

ষোড়শ বর্ষের শিশু করি মহারণ, 



সপ্তল্পহী [ ৫ম অঙ্ক; 

ক্ষত্রিয়ের মহাঁধর্খব করিয়ে অর্জন, 

পুত্র মম-__বিশ্ব-হিতব্রত 

তব করি সম্পাদন, 

বীরপুত্র বীর-গতি করিয়াছে লাভ। 

নারায়ণ! শোক কি আমার? 

কষ্ণনাম এখনো ত 

এ সংসারে পায় নি প্রচার, 

আজি হতে স্ুুভদ্বী ভোমার 

দেশে-দেশে কৃষ্ণ নাম করিবে প্রচার । 

গায়িবে অনন্ত কষ্ঠে__ 

জয় হরে মুরারে-_-হরে মুরারে ! 

সকলে । জয় ভরে মুরারে-_-হরে মুরারে! 

কষ্খ। আর কেন, ধর্মরাজ ' রাত্রি সমাগত অভিমন্যুর পুণ্য- 

দেহ যমুনার তীরে নিয়ে যাও। 

[ অভিমন্থ্যকে লইয়। সকলের প্রস্থান । 

$ বণ 



গ্পউপল্রিব্রগুন। 

চন্জলোক। 

উজ্জ্বলবেশে চন্দ্র ও রৌহিনীর মিলিত ভাবে অবস্থান, দিগঙ্গনাগণ মিলন- 

সঙ্গাত গায়িলেন। 

দিগঙ্গনাগণ ।-- 
৪ 

গান। 

আলি, হাসে শশী হাসে, দুুলোক আলোকি' হাসে। 

চন্দ্রলোক নিবাসে রোহিণী তারক-পাশে 

কিবা জ্যে।ছ সা-বিকাশে বিষাদ তিমির নাশে, 

সধাধারা পরকাশে হধার মাগ'র ভাসে ॥ 

বহু বরষের বিরহ-বেদ্দনা, 

বহ্ বরষের মিলন-কামন!1, 

ছিল, চকোরী চকোর-আশ প্রেম-হধ! পিয়াসে 

মিটা'ষে চে তিয়াসে ৪. ছুহু বাধ! প্রেম-পাযাশে ॥ 

যবনিক পতন । 

সপ 





০ 

স্্ভ্ানলীন্ 
ন্িশ্ুভীাস্পন 

মবসংবাদ! ছাপা হইয়াছে 

'আঁর ১ গাঁনি জনপ্রিয় নাটক 

প্রীকুঞ্জবিষারী বিদ্যা বিনোদ-গ্রণীঠ 

প্রতিজ্ঞা-পাঁলন 
[ লা, জ্জ্থ নি 

ঠ রা, গংপরাপাটিত আংভনাত) 

কাহার গ্রতজ্ঞাপাল নি? হজ্জ নর। 

রা কি ভান্গে সে গ্রতিজ্ঞী ৭ 'গিহ ! 

দসপ্তুরণী” নাটকের পরবন্থী মা 

আগ্কোপান্ত শভিনবভাবে বিনা | 

দ্বিতীয় মহিমা হুল) বিকর্ণেন বীর, 
মাধবিকার প্রেম ॥ 

সেই রক কণমুন্তি শিশু এস 

বিরজাকুমার এ মণিহতুকে 

জানি না, জন কে ভূ'লিতে শর! 

প্রভাকরের হান্ত-এভার এ্রভাব। 

উত্তরা, লক্ষণা ৪ চন্ত্রিকার চ'দত্র 
অতি উজ্্বন্তাবে চিত্রিত 

৮ মূল্য ১7০ মাত্র। 



তন্ন নাটক প্রকাশিত হইল_ ভন বল্লেন 

শ্রীপাচক'ড় চট্টোপাধার প্রণীত উদীযুমান স্থুকবি 
অভিনব পৌরাণিক নাটক শ্রীপন্কজড়ষণ রায় প্রণীত 

শন্বরাসুর অভিধ দেব-নাটক 
( শ্ীগৌযঙ্গ আদর্শ যা সজ্বে অভিনীত ) 

যুগলবীর” শন্বর অশ্বরের যুগ-সন্ধি | 
অপুবব বারত্ব-কাহিনী । (বীণাপাণি *'টা-নমাজে অভিনীত ) 

অস্দর। যেনকার প্রেম ৪ প্রতি হিংসা) ভাষার ঝঙ্ক:ুর, কাব্যের অলঙ্কারে 

দেবাহুরে মহাসমর ইহার দদ্বাগ সমূজ্বল ! 

রণাঙ্গগে মোহিনীর মোহজাল, ৮0758 
রুদ্রসেনের কঠোর পরীক্ষা 

আধ্া-অনাযোর “মর-যজে হোত! অস্বখার্ষ। 

এ গনী মনসা 9 শীতলা দেবীর, 
পল্পাসতীর সতীত্ব-গৌরব চিন্ময় সঃ প্রতিমা প্রতিষ্ঠ।; 5 

'পতু আজ্ঞা, মাতৃকরে শিশুহত) সেই বজ, ছুলাসা, দেবদৃত্ব, আস্তিক, 
রেবতীর জালাময়ী উত্তেজন। সেই দবিতা. কারু, তড়িতা, ব্দবতী 
সকলই অপুর্ব মনোমুকধকর, কবির কল্পনা-কাননের প্রস্ষুট প্রসহ্থন! 

সহজে শুন্দু ছরতিশয় গুলা ১1০ ঠা সহজ প্ুন্দাণ 'আভিন্য, মুণ্য ১০ মাত 

স্থসংবাদ ! ছাপা হইতেছে |! “পধুমাবত18” লেখক “শহবরাস্্র" এ্রণেতার নূতন নাটক. শ্রীশিভাগপদ কাব্যরত্র প্রণীত 
সেই সকরণ অশ্রুপুণ নাটক মাঁনিনী নত্যতভামা র 

€পার্রিজা -হব্পল 
্ অনপুর্ণা 

নাপাণ শাটানমা জাভিনীত (বীণাপা! টি 1 €লা,দিকোদাস 3 
শরুফপত তশ্ত।বি দেবগণের যুব, গার অপের!প।টিতি অভিনীত 

অজ্্ুনের স্ুভদ্র/-হরণ কাণী-মাহা্মোের পবিত্র কাহিনী 
বলরামের রড ইঞাতে গেই নাভাপ, প্রেমদাসূ, 

রুল্সিণার শীতাদনি ধারণ, স্থরথ, ধারণ, স্থর, সাঁজ্জত 

সত্যভামার দপচু্ণ শ্রী, নানসা, সুকুল, শিলাবশা 
তুলপীপ্ধ ও এরুফনান-মাহাক্ম। গ্রস্ৃতি সকলই ,আছে। 
প্র 5 আছে, খুল্য ১০ মাত্র । ইহার যশ সব জানেন, ধুলা ১০ মাও 

পান পাদ[সঃ ৭নং শিবকুঝ &| লেন। জোড় কো, কণিকাল।। রি 



চ005211571148 ্যামোপ্জীগু শন জুন্্প-ল্ন্মেগ -ম্যুভন্ন ডিক পাশ
 শি্প্টীটীী 

উদঘোর ই রা ০] | শ্ীঅথোরচন্দ্ কাব্যতীরথ-এথত ত 

গুন শ্বহ্ছাতন্বল্র 
(ভাগারী অপেরাগ।টিত অভিনাত 9) (শধহাজর।র অপেরাগার্টিতে ভিনীত) 

বীরকুম[র অভিমনু,র বীরত্ব দ্রপদ-সভার দ্রৌগাচার্যোর দপমান, 
লক্মণসহ কি সকরুণ মন্ুথ-যুদ্ধ!. কুক্ষ-পাণ্ডব মিলনে পাঞ্চাল-ঘদ্ধ। 

সপ্তরথী-শরে অভিনন্থ্য বধ; একলব্যের অপূর্ব গুরুভক্তি 
জয়দথবধার্থ শোকা্ড পাথ-প্রতিজ্ঞা, কৌরব-সভার শকুনির প'শাখেলা। 

তে্বিনা দ্ৌপদীর জলন্ত উত্তেজনা, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। 

গীতা মী স্ুভদ্রার সংযম, পাঁওধ-নক্বীরন।. জ্ঞাতবাস, 

প্রতিহংণাময়ী রোহিণীর ছাদ়ামুদ্ধি । বিরাটে ভমের কীচিক বধ, 

উত্তরার গ্রেমপ্রবাহে শোকের বন্যা, কুরুক্ষেত্র মহাসদরে_ কের কৌশলে 
ইহা কবির এক অমর-কীহি! 1 বীরবর দ্রোাচাধা বব । 

মুল্য ১০ মাত্র 
মানত 

জরা ভি লা ঞ সুকর্ধি আ্রপাওকাড চট্টোপাধার প্রণীত, 

বাপাপাণ নাটামাহজ অভিশত এই 

নাটকে এক ঠেথে কীদিবেন। ৬৫ চোখে হমিবন 1 ফনজ চিরভীবদয় ও যমজ 
কিন্কঃ শহুকর্ণঘতের ভ্রম-রহস্তে হাম ফোছারা। মুহা ১৬ মাধ 

অধোর বাবুর অভিনব নাটক * |সকারেরত্হহ্য করুণ রস শত নাটক 

ঘনদেবী: [ প্রভা্-মিলন 
লা, 7 ( ঈংগীতাঙ্গ ্পেযাপাটির হহিননর্থ) 

সেই খনমধ্যে সাবানের আদওটাগ, উজ ৪ আারুন্র পান? ৮ মী, 

সাবিত্রীর সতীদ্দের *পুকা ও | উমতীর বি, হশোদ€ ব.লা। 

সতীর তেজে যমের পরাজয়, ও নদ সথাগণেন মহা, 
5 11৭ 1781 ঞ্ রি ও 

মৃতপতির পুনঙ্খীবন লাভ. রা রে রা 
হতরাজা প্রাপ্তি, একের (লুপ, গ্রতাম-বজ্ের [পাট দৃষ্যাঃ 

নরকদৃষ্য, যুদ্ধ [বিগ্রহ হল 25: | সুক।2 হান, ভদী--ম*, সা, 

(সচিত্র) মা 95 এলি (যন) টি ১০ শা 

পাল ব্রাদাস ও ৭ শংশবকক ৭) লেন, ছাড়ঘধকে॥ কাকাত|। 



লাট্যামোদীগলের স্বর্ণল্মোগ-ান্ুতন লাউক 

“শ্মশানে মিলন” প্রণেত সুকবি প্রুকুঞ্জবিহা রী বগ্ভাবিনোদ-প্রণীত 

নিতাইপদ বাবুর লেণী রী প্রতিজ্ঞা-পালন 

সপ্তমাবতার [ লা হহ্াাভ্রথ অণ্ব ] 
[ সত্যন্বর অপেরায় অভিনীত ] ( শশী হাজরা: *পেরাপার্টতে অভিনীত ) 
গ্রকাধারে রামায়ণের সারাংশ কাহার প্রিন্াপালন? মর্জুনের | 

হরধনুর্ভঙ্গ, রাম-বনবাস,  দিতীয় অভিনম্াতুল্য বিকর্ণের বীরত্ব, 
মায়ামুগ, সীতাহরণ। মাঁধবিক'র প্রেম-পবিত্রতা ! 
তরণীবধ, মেঘনা দবধ, বীর-শিশু বিরজাকুমার ও মণিভদ্রকে 

প্রমীলার চিতারোহণ, জানি না, জ'বনে কে ভুলিতে পারে 
লাবণববণ রঃ ভাকরের হান্তপ্রভার প্রভাব! 

প্রভৃতি সবই ভাদে, অতীব উদর, হল্মণা ও চন্দ্রিকার চরিত্র 

বিচিত্রভাবে চিত্রিত । শুল্য ৯০ মাত্র | ত উদ্ভ্ব-ভাবে চিত্রত । মুলা ১৭ 
বানি ৬০ সতী ৭ পি সপ সাত সিসি ও ওসি 

প্রবীণ কবি শ্রীযুক্ত ভবতারণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 
শশী অপিকারীর দান্বাপার্টিতে অভিনীত ২ দানি গীতাভিনয় 

অজামিল-উদ্ধার ১ রুকসণী-হরণ ১০ 
সুমধুর হলাসিত গীত রচনায় 'ভবতা টন ৭1দু অদ্বিতীর! 

পাস্সিপাত তা পিপসসি ০ তা পস্িাস্সিশ স্পপিসপিপস্িশীসি তি পাটি পাতি পাতি পি তা» লা সি লা পাচ 

 একর্কল” প্রণেতা স্্ীযুক্ত রাইচরণ সরকার প্রণীত 
শশী ভধিকারীর পেরাপাটিতে, অভিনীত ০ দনি এহন নাটক 

শ্বেতাজ্জুন বেদ-উদ্ধার 
বীরবর শ্বেতবাছ রাজার সহিত ইহার যশ এ, সব্দজনে- সর্বদেশে " 

বীরেন্দ্র অর্জনের ঘোরতর সংগ্রাম বিরাট বীরহ।  সদর্প তেজন্থিতা 
আর সেই সিংহবানু, রুজানন, শঙগান, হুদ, সুমন, সুষম, 
হংসধবজ, বুমধনছ, কুশধ্বজ। উগ্রাঢার্য, মন, আজব, বিরাধ, 

দ্রধিমুগ, 'জমলা) কমগা। সুশীলা, অরননা, পেণক1, পাসস্থী, লহনা, কমলা! 
অরুণ, কু্চলিকাঁ, কাদিনদী এত | প্রভৃতির কাধকলাপে, ঘটনাচকে 
অতীব হদযগাহী। মুনা ৯০ সা বিছোহিত করিবে । সুষ্য ৯০ মাএ) 

- পেশা শশাীশীশিতী 

_ ৯পালব্র বাদানও ৭ নং বিবকধ দা জে [, থোডানী কো, কনিকাতা । 



॥ 

/সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনব নাট কাভিনয়। 
ত্রিশকু বা সপ্তবি-স্থজন। কবিবর কেশব্ত্ত্র বন্দোপাধ্যায় প্রণীত। ওপ্তান্বরের 

অপেরার মহ1-আঅভিনয়; এমন হুন্দর নটিকাঁভিনয় নাই। ঠেঠ অদৃষট 

পুরুষাকারে বন্য, সেই বীরকুমার অজিত, কুটিল অগ্রন, বিশ্বাসঘতক ধুষ্টকেতু, গাচরূপ। 
আদরশ-বীর ধাঁরসিংহ, স্বেহনযী সত্য হী, শক্তিনটী শক্তি, প্রেমমটী লীল।, ঈর্ষা দয হিরন 
অনীতা, ভক্তিভরা অনিল, আনন্দ লহরী প্রত্ততি কবির কল্পনা-কাননের অপূর্ব কৃষ্টি 
দেখির। মুদ্ধ হইবেন । [সচিত্র] মূলা ১॥* মাত্র ॥ 

শুমান্ উক্ত কবিধর কেশব বাঁবুরই রটিত। এই অতিনয়ে সতন্বর 
অপেরায় ঘশঃ দিগন্ত'বস্ৃত, দেই জয়ন্ত, শক্তকাম, সমর .কতন। 

প্রসেনজিৎ, অরিগিংহ, বলাদিহা, গিদ্ধেখর। রতনচাদ, অনমশ্, হধাকর, শোভনলাল, ফী, 
হ্বমতি, মলিনা, রেবতী, কমল প্রত্তৃতি চরিত্র-হ্টি অতি অপূর্র্ব [এচিত্র] মলা ১।* মাত্র। 

৬ উত্ত কেশনর বাবুর রচিত, শণী অধিকারীর দলে অছিশীত। 
জড় ভরত দেই জিতাশ্ব, রহুগণ, বীরসিংহ, সুব্রত, ফন্যপ, গরস্রপ, করুণা, 
হিরপ্মমী, পাগলিনী মবই আচে । সহজে সুন্দর অভিনয় হয়। [সচিত্র] মূলা ১1" মাত্র। 

বলাশ্ব হ্বকবি শ্রীভোলান'থ রায় রচিত, শশী অধিকানীর -শ্রঠ অভিনয়। 
সেই চন্র্রাশ্ব, কমলাঙ্ব, ছুন্মুখ, শংভুচাদ পাগল, উজ্জানক, বীঃরন্ধ, 

প্রতিভা, বাসন্তী, রক্তিম, রঙ্গিণী, ডিখারিণী নবই আছে। [সির] মূল্য ১॥* শীত: 

_. নবহাবের শবীন কবি আীমভয়চরণ দর প্রণীত । »শতৃষণ 
৩ হাজরার দলের আিনয়ে এই নাটকের যশ পথে ঘাটে মাজে, খানে 

সেখানে, লোকের দুখে খে | ময়নন[নিংহ বরিশাল প্রতি হকল দেশের সকল দলে 

অভিনয় চলিতেছে । ইহাতে সেই পি: হ'ফ়ে পুর হংপিঠ উৎগাটনকাদী আন্ধাতা। 
সেই অস্বরীধ, £চুকুন্দ, উত্তবি ধম, পবেকানশ, ভক্তগান, ধিন্দুমতী, প্রভা. এ শ্তীনসী 
মবই আছে। মূল্য ১* মাত্র । 

| উ হকবি শ্রীশশিতৃবণ দীন প্রণীত, হ্ধন্বীকে তপ্তটহলে নিক্ষেপ, 
স্থধন্বা- দ্ধার ভক্তি ভক্ত মহাসমর, শকুফের উদয় মন্কট, স্বধগংর যুদ্ধে 
অক্জুনের প্রাণরক্ষার্থে ব্ীকৃষের আবিভাব, হংসধ্বজেন মহামুকি [ সচিত্র ] মুল্য ১1৭ । 

রী হুকবি শ্রীমতুলকৃ্ণ বিদ্যাডুষণ প্রণীহ, ভাগারীর ৪পের।- 
সগর।ভিত বক “পাটা তে আতনীত, ইহাতে সেই বাহু রাজা, নগণ, এতদিন, 

অফরপিংহ, পরমা নন্দ, কুটিল, অনীঠ, সথনন্দ!, শোভ! আছে | [ সচিত্র ] মূল; ১২* মাত্র । 

প্রমী এ উক্ত অতুল বাবুরই অতুলনীয় নাটক, ভাণ্ডারী অপেরায় অংভনীত। 

লা ফুণিগ্িরের অঙ্বমেধ বজ্জঞে অজ্জুনৈর দিখিজয়, ম্বধন্থা। হ্রথ ও নারী- 

দশের রাণী বীর! প্রমীলার মহ অজ্ঞুনের ভীষণ যুদ্ধ, সেই বিখ্যাত গান “দিন ফুরাল 

বম্ঝে চল" ও “অকুল ভনসাগর-বারি” প্রভৃতি আছে। মুল্য ১৯ মাত্র। * 
সি ডি চে পিজি 

খে পাল ব্রাদাস- নং শিবকুষ্ণ দী লেন, যোড়াসাকো' কলিকী; রশ 

1৭ 



করি ব্রীহোন্পউত্দ্র কাল্যলীর্থপ্রনীত 

জনপ্রয় নাটকাবলী। 
হরি প্রবীণ কবি শ্রীঅঘোরচন্ত্র ফাবাতীর্ঘ কহ, ভগারী অপের পাটা 

ৃ রশ্চজা কাততিস্তস্ত, সেই বিশ্বামি'্বর ধণ-শোাগ রাজার পীপত্র বিক্রয়, 
নিজে চণ্ডালের দাসত্ব, রোহিতাঙ্থের সর্গাঘাত,সেই ভীষণ শশ্ান-দৃষ্ঠ, শৈবার হাদয়ভেদী 
করুণ বিলাপ, £সই বীরেন্্রসিংহ। গোপাল, অন্নপূর্ণ! সবই আছ | মচিত্র মূলা ১৫, 

অনন্ত-মাহা উত্ত অ-ঘার বাবুর কৃ নহাম্বর আপার যশংপুর্ণ 

অভিনয়, হাত চিত্র।ঙ্গদ, হধী, বিজঃসিংহ, সমর- 
কেতন, চর তু, লী, নির্বাসি-1 তাণী করুণ', বন-দনী ব্যার্থ বালিকা! ছুলালী, 
নিরাশ-প্রেনিক! চজ্র(বটী, প্রতিহিংদামটা উপেক্ষিত মোহন গ্রন্ভৃতি সকলই আছে। 
দেশ-বিদেশ সর্বত্র নর্বব নাটা দন্প্রদ'য় এভিশীত। [নচিহ] মূলা ১" মাত্র । 

এ উত্ত আঘার ব।বুর কু, শশিডৃষণ ত'জরার দ'ল যংশর অভিনয়। 
চঞ্জকেত বিজ্রমকেতু, ধর্মকেতু, ভবানন্দ, জয়'সংহ, দুর্জয়সিংহ, রস-সগর, 
কঞনলাল, আলকা, যমুনা, জয়ন্তী, রঙ্গিণী ণই আছে। মুলা ১1* মাত্র। 

সং সার-চক্র রর মধো 1 াবুর রর ভূষণ দ | টির পাটাতে টি 
* তনয়, ঈহ!ত চত্হংস। ধ্ট 'দ্ধি, মরলকুমার, ছুর্ঘজয়কতন 

ছুলালী,ধুরদ্ধর, ভপ্রাব হী, বিষয়, শাস্তি, সনুয়! সবই পাইবন। মূল্য ১।* মাত্র 

তী ব: দক্ষমঞ্জ, উত্ত আমার বাবুর কৃত এবং ছাগ্ডানী অপেরা ইহ অহীৰ 
সত মের তছিনয়। সে দর্পা্গ দলের শিবদেষ শিবহীন বজ্জনুষ্টান। দশমহা- 
বিদ্যার গাধির্ভাব। দিভিএখে পতিশিন্দ। শনূণে যন্ত্স্থলে নভীর প্রাণ চস, শিহানুচরগণ 
কর্তৃক দ্ভতঙ্গ, তীর মুহপেহন্বন্ধে শিবর হাদ-ান্সাদকারী বিলাপ নয়নে অজন্রধাংর 
অশ্রধার: বিগলিত হইব মুলা ১0 যাত্র। ৪ 

উক্ত প্রবীণ কবি অপ বালুর কুন হী, এপেরাপটার বিজয় বৈজযন্তী, " 

অহ ইহাতে নেই পুরঞ্ন, হরধিংচ, বীরসেন, ধীররেন, জৈরবানন্দ কাপালিক, 
ঈয়ালটাদ, রঞ্রিত, পিঙ্গল।, কমলা, বীরাঙ্গন। সবই অ।যছ | মুলা ১।* মান্ত্র। 

ববিগং-্বসন্ত । উক্ক গঘোর বাবুর কঠ, ভাঙাদীর অপেরায় দিগ্িজযী 
সৎমা যুশর আভিনয়। দেই কঃসেন, রথুদব, কমল, আনন্দরাম, বীরসিং, 
গাজন্র, কমলা, দুধ :মরী, শাস্া, ছুপলতি। সবই আছে । যুলা১। মাত্র। 

রী উন্চ আবোরবাবুর কৃত, ষষ্ঠী অপেরাপার্টির মহা বশের 
মিবার-কুমার অভিনয়, ইহাতে ভীনসিংহ, হুরজিৎ, অজিৎসিংহ, মান- 
সিংহ, জগৎসিংহ, রঙ্গলাল, নন্দলাল, মোহন-মাধুরী, কৃষ্ণ, রঞ্াবতী, চতুরা প্রত্ৃতি মর 
আছে, সহজে সুন্দর অনিনয় হ়। যুলা ১/* মাত্র। 

পাল ব্রাদার্ম--৭নং, শ্বিক্্ক 81 লেন, যোড়াস কে, কলিকাত৷ 



হুকরি শ্রীঅথোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত 
ধারী পানা বা বনবীর।| উক্ত অযোর বাবুর কৃত, ভাগারী অপেরার 

অভিনগ্জে এক বিজয়-বৈজয়ন্তী। ইহাতে বিক্রমজিৎ, উদয়সিংসক 
করমাদ, জগমল, বিজয়সিং, মথারাম, চৈতগ্যারান, জয়দেবী, মন্দ।কিনী,পীতলনেনী, পদ্ধা। 
কম্ছুল সবই আছে। মূল্য ১৪* মাত্র। 
সরম! বা বীরমাত (গুরণীর যুদ্ধ) পণ্ডিত শ্রীমঘোরচন্্র কাবাতীর্থ প্রণী্, তাণ্তারীর 

অপেরার অভিনয়ে কীর্তিন্তস্ত । ইহাতে সেই রাম-লঙ্গ্ণ, চরণী, মেধনাদ। 
নকরাক্ষ, কুস্ত, নিকুস্ত্, রসনাণিক্য, সীতা, সরমা, হুর্পনখা, আর সেই কুম্ীলক, স্বরজার 
পাঁষাণ-ছেদী শোকোচ্ছ 1দ সবই আাছে। মূল্য ১1* মাত্র। 

ডি ব। অক।ল-মুগয়। ( অভিশাপ ) উক্ত অঘোরবাবুর কৃত ; লষ্ঠী আুপ্রাপ।টির 
সন্ধুবধ অভিনয় । ইহাতে ইন্।দি দেবগণের সহিত রাবণের যুদ্ধ, দশবথের মুগযা। 

বালক সিদ্ধুবধ, থা দীনবন্ধু ও ভবিতব্যের গীতস্থধা সবই আছে । মুল্য ১1* মাত্র 
ম | মিলন অঘোর বাবুর অক্ষম কীন্তি। বল আপরাপাটিতত তন্িনীত ॥। 
থু রি ইহাতে রাঁধারষ্কের সাননমাথুরলীলা, গেঃঠলীলা, কংনবধ, 

রাই ঈন্ম।দিনী, দশম দশ! প্রভৃতি ভাবুক দশক ও *ঠ.কর চিন্তবিনোদন নিহানুতন। 
অথচ সহজে ৬ হন্দর অভিনয হয়। মুল্য ১|* নাত্র। 

প্রমতি-মুক্তি ২ স্বক্ব সহীশচন্দ্র কবিভূষণ প্রণীত; সাদ অংপ্রায় 

ত্রিশস্কুর ম্যায় সমান যশের আভিনয়। ইহাতে সেই রা 
কঙ্কনকেতৃ, মল, মকরকে চন, মিন রণজিভ, নছাবরচ। ধৃতবুদ্ধি, লীধু. গধর্ধা, 
কামরূপ, নুচরিতা, আশা, মনোরন|, মায়, কমল! নবঠ আছে, মুলা ১।* মাত্র! 

পূর্ণানুতি উ্চ বতীশবাণুর কৃত, সন্ন্থর গপেরা ঙগিনীত। ইতা কুক 
ধর্শযুদ্ধের ব্য পূর্ণাতি, অঙ্থখ।ম' দ্বার দ্রীপদীর পঞ্চপুত্র নিশীখে 

নিহত, ছ.যাধনের উরগঙ্গ। বলরাম-কন্থা। সুচির প্র প্রসঙ্গ প্রস্ততি আছ, মূলা ১॥০। 

তি নী প্রবীন নাটাকার জ্যোটি। নিক্রনাথ ঠালর প্রাণীর "খশবিজযী 

গত র্ জন এহহানিক ঘটক, বঙ খি:টার ও আপেরাপাটিহে আভতনীত। 

সহজে সুর অভিনয় হয | এন্হ বাণ! লঙ্গণনিংভ। বিজ সিংহ, রণধীর,। জবব।চাধা, 
স্পা 

আলাউদ্দীন, নংবাতিনী, রোধেণ। 31, মনিয়া, অমল! ইতহাল মবই আছে, মূলা ১1 মাত্র। 

নাটবনোদ শন্বদাপনাদ 'ঘামাল গ্রণী: | লীপাপাপি 
কনোজ-কুমারী * টাসমার্জে অভিশীত গত্রে পত্রে চ'ত্র যেন 

চীরানদ্কা এনা সাজু ছন্দর অপেরা অভিনয় হয়| মুলা ১২ মান্জর। 

দুর ব। অন্থরীষের ব্রন্মশাপ,ভাবুক কৰি শ্রীহেমচন্স চক্রবস্থী প্রণীত। 
স দমন অভয় দান, শশী অধিকানীর যাত্রীপাটী তে যশের অভিনয ; 

সেই বিরূপ, কেতুম!ন্, সেই লহরী, লীলা, সেই প্রেমদাস, ভজনদাস, ভীষণ চত্রান্ী, 
ঘড় যন্ত্র সবই আছে, সহজে স্বন্দর অভিনয় হয়, [ সচিত্র ] মুক্সা ১1* মাত্র । 

পাল বাদাস-__-৭নং, শ্বিরুষ্ঞদী লেন, (যাঁডাস কো, কলিকাতা । 



বিশ্ব-বিমোহন অভিনব নাটক 
ধরবচরিত, শ্রীনিতাইপদ কাব্যরত্ব প্রণীত, সত্য 

শৈশব-সাঁধন! ও অ.পর।র অপূর্ব অভিনয় । ইঠ্া:ত সেই উত্তানপাদ, ফ্রব, 

উত্তম, সবর্ণ স্বাদ, সং.যাগ, সুনীতি, স্থরুচি, ইর।বতী প্রস্তঠ আছে, মূল্য ১৫* মাত্র। 
ভাবুক-কবি ্রীনিতাইপদ কাবারত্ব প্রণীত; এবং 

শ্মশানে মিলন শ্রীকৃষ্চন্ম আদকের দলে মহাঁসমারোহে 'অভিনীত , 

ইহাতে আছে-_নেই “ননাপতি বিরাটক্েতনের বিরাট বড মন্ত্র, মন্ত্রীর ভীষণ চক্রাস্ত। 
শশবিন্দুর আত্মত্যাগ; আকুসাতএর হাল্তর তরঙ্গ-_নাল' রঙ্গভঙ্গ। আরও আতে 
শোকাকুল! ১শবা(ন হী, প্রেমাকুলা দেবলেন, শক্তি পাগলণীর গীত-লহরী প্রভৃতি । 
এমন দিগন্তবাপী ব:শর অভিনয় আর নাই । [সচিত্র] মূল্য ১)" মাত্র । 

নু “শ্মশানে মিলন" প্রণতা। সুকধি নিচাইপ্গ 
যুগল বীর-কুমার কাব্যরত্ব প্রণীত, নন্প্বর অপের! পাটা অভিনয়; 

ইহাতে শীরা:মর অস্থ:মধ যজ্, লব কু-শন যুদ্ধ, পুজ্র-পরিচ৭, অকাল-মৃতা। বাশ্মীকি। 
অবতার, অনতাঁ:রর নেই “আমার বাব” গন, সবই আছে মূলা ১1* মাত্র। 

“শ্শনে মিলন” লেখক নিত! বাবুর রচিত, বালক-সঙ্গীত 
বিক্রমাদিত্য সদা:জ অন্ডিনীত; ইভাতে যশোবর্ধন, জ্ঞানগুপ্ত, তর্তৃহরি, 
শকাদিত্য, তন্বানন্দ, মুখদবন্ব, তিলোত্বনা, ভানুনতী সবই আছে | মূলা ১৪* মাত্র। 

শিবি রি প্রবীণ কাঁব ৬প্রমথনাথ কাব্যতীর্থ বিরচিত ও সতীশ 
ব-চারত্র 5খাজ্জীর দক্সে বশের অন্ভিনয়, “সই বিকর্কন, জয়সেন, হুসেন, 

চওবিক্রম, পৃুপল। কীন্তিনি'হ, শক্তি ও শান্তি, জয়ী, স্বুশীল। নবই আছে । মূল্য ১/* 

জয়দেব হও টন্ত প্রমথ বার চিত এবং সতীশ মুখ।ঞ্জির অপেরার অভিনয়ে 
বি মণি) উঠত কেই সতাযানন্দ, বীরানন্দ, হলামুধ, লক্ষণ সন, 

বিক্রুনসেন, কাঁত্তি.০৮, কদিন, পদ্ম বনী) নদ প্রস্তুতি আছে, মূল্য ১৪* মাত্র । 

কল্যাণী " “শ্মশান” লেক সেই চেজন্বী নাট্যকার শ্রীপশুপতি চৌধুরী প্রণীত। 

দাশ সুগাংজ্জির উচ্ছল গহিনর়। ইহাতে সেই চন্ত্রকেতু, মৈনাকবান্ছ, 
মলোচে রা, চঞ্চল!, মাল!বতী, মৃণ।লিনী সবহ আছে । মূল্য ১।* মাত্র । 

থ্মশাঁন নুকবি গযুক্ত পশ্ী তি চৌধুরী রচিত, নতীশচন্দ্র মুখার্জির অপেরার 
গোরবপূর্ণ অভিনয় । নেই জাচন্ত্র। পৃথীরাজ, সমরসিংহ, বিজয়সিংহ, 

সুধীর ও বীরেক্্রনি'হ, কলসযাপসিংহ, মঙ্জলাচাধা, অবি্যা, বিৰেক, রথঙগেগা। ইন্দুমতী, 
বিমল! প্রসতি সকলহ মাছে। মূলা ১" মান্। 

শু উল্ত পশ্ট্পতি বাবুর কৃত, ভাগারী অপেরার বিজয়-নিশান] ইহাতে 
টু যৃডও কৰির কল্পনা-কাননের মেই'আজিতবাহ ও ভীমসিংহ, সেই নবকুমার ও 
ভাগ, দেই কৃতকের বড়যন্ত্র ও চত্রাস্ত, সেই ছাঘাবতী, মৃত্বিমতী প্রতিহিংসা 
রশোল্লদিশী শৈলন্রী সবঈ আছে, সহজে হুন্দর অভিনয় হয়, মূলা ১৪ মাত্। 

গানে লে “দস --্মত, শিনক সত টা গন, যে 'ড'সাকো, কলিকাত' 



, সর্বজনপ্রিয় নাটকাভিনয় ! 
গন্ধেশ্বরী কাঁবাবিনোদ শ্রীরাইচরণ সরকার প্রণীত; শশী আধকারীর 

". শের অভিনয়, ইহাছে বর্ণবট, জয়ন্ত, গন্ধাস্থর, মাগাঞ্জন, 
চচ্দনদান, কাশ্বপ, কৌশিক, দেবদাস, সচ্চিদানন্দ, থেটু ঠাকুর, অচ্চি, চল্সাব নী, সুরা, 
প্রড়তি আছে, মূল্য ১* মাত্র। 
কর্মফল শীরাইচরণ কাবাবিনোদ প্রণীত। যী অপেরা পার্টির বিজয়-নিশীন | 

ইহাতে হুরখ, বনমিত্র, মিত্র, সঙ্য়, পুরগ্রয়। শঙ্কু, বলাদিতা, রদ্রদমন, 
ঝুরি, প্রতিভ|, মালতী, কর্মাদেবী, হুম! প্রভৃতি আছে । মূলা ১।* মাত্র। 
পাঁষও-দলন উক্ত রাইচপরণ ঝাবুর কৃত, শশী আধিকারীর বিখাত অগ্িনয় | 

নরোতন দান, পরিঠোধ, সগ্ঘ।স,। শঙ্কররাহ, চারার 

ফেতুমান্, অংশুষান্, অরিনিংহ, রুদ্রনাথ,হরবান।, শোভন। প্রভৃতি আছে. মূলা ১৫, মাত্র 

পাঞ্চালী পণ্ডিতপ্রবর জীগামদুল কাবা-বিখারদ বিরচিত। হী অপেরা 
পাটাতে যশের অভিনয়। উহাতে মতুগৃহ দাহ, হিড়িদ্ব ও বকা স্বর 

বধ, প্রোপদীর স্বযংবর। লক্ষাভেদ প্রভৃতি আছে । মূল্য ১১ মাত্র। 
উস্ত গত রাগছুল্প ড বাবৃর রচিত, গণেশ অপেরা- 

পুকফল-মোচন « পাটাতি আভিনয়ে চাঙিদিকে ভযজকার! শান্গুনমূত্র-দন্থনে 
একাধারে এই সধ্নময় গালার উতপঞ্তি, এস্কে অঙ্কে বিঃট বাপার ! পিঠ বং অভিনয়ে 
ক্ষণে কণে হবয় সপ্ত, খা ও রঃ লিত হইবে। মুলা ১।* মাত্র। 

ভীম্ম- ৰ্ি (অন্থচরিভ) ৮৩5 বসল কাব্যবিশারদ কৃত, ভাতার 
বজর ও যষ্ঠী অপ রা আগীব প্রশসার সহিত অভিনীত পরশুরামেয 

সহিত ভীন্মের দরুণ সমব, গুরু শিষো আকালে প্রলয়নিপ্রব, কদ্রাশ্দ কাপাংলকের 

বিরাট যড়-স্ত্র, নারী প্ররিছিংসা, 2ৰউ পাইবেন) মুলা ১1০ মান্তর। 

ইনি ইহ।তে চেই পরশুরাম কর্তৃক ক ত্রয়া ধরণী, গণেশের 

দদ্যতঙ্গ, বিবরন, রিপুগ্চয়, সমর কলির, হ্:রক্ষেপা। বেণুক' বিলোলবংলা, খর্ণপ্রভ, 

অবিষ্া। উচ্ছন্র সনহ আছে, মূলা ১০ মর রম 
এরামছুল্লভ কব্যবিশীরদ কৃত, ভাত্ারী 

সহঅকন্ধ রাবণবধ অপেরায় অভিনীত । ইহাতে রদ লক্ষণ, 

ভিরণ্যবাহ। কালযবন, শরত, ভদ্র“, মান্বান্ [বিরাব, শতাদোদ, এজ, অনীজ, 

হৃলেন। সবই আছে, টান মার। 

ত:ন-তরণ। সকৰি আকুগুবিহারী গু পাধাঃ 

তরণীসৈন বধ ও প্রণী 5। ই যাত্রাদলে যশেন আভনয়। আথাম 

নগ্ক্ণলহ ভক্তবীর তরণার অপূর্ব চপ্ডি-বুদ্ধে সপ্পাঙ্গ যোমাকিত হইবে। পুহশো কাতু 

[বিভীষণের হদয়শ্রেদী বিল।পে পাধাণ ফ।টিবে। 1৭ ও আনন্দের পেহ নিশা নুইন ভি 

রসণজ্িিত গ্রতেক গানে হাদয় গলবে। হজে সুন্দর আভিনর আর, মুল্য ১৪৭ হাত্র। 

পালদ্রাধাস -__৭নং, শ্রফ ঘা) ৪. রি যোড়াসাকো, কাঁনিকাতি। 
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বিখ্যান্ড যাত্রাদল-সমূহে অভিনীত 
স্বকৰি এঅন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল কর্তৃক শীতাভিনয্ব 

অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ 
সেই প্ডিমনভন্ত 'ভজাসিল, মদিরামোহে পদ্তভা। ব্রন্ষহতাাকারী রা 

বিলাঁপ, লেই নরকের দৃশ্য, কত রকম পাপী পাপিনীর গীড়ন। আর্তনাদ এবং 
মের সহিত কিছু শুদ্ধ) বণস্থলে শঙ্করের আভা! সেই গান, বকতা, 
সেই সব। [সচিত্র] সলভ মূলা ১৮০ | 

»৫০১৯৩৫ ন! পরশ্টরদের মাতৃহ হা, নিগ্থষ্ঠয়ে কাধতীধোর 

কার্তবীর্ধয সংহার ভাষণ তুদ্ধ, ডিন রাণীর দারুণ 
প্রতিতিংনা, লোমহরণ নারীবুদ্ধ! জননগ্রিহত]।, নিহক্ষত্রিয় ধরণী, বাজমহ্মীর ক্রেড় 
হইতে রাজপুতকে কাড়িয়। লইয় হম] হত্যা করুণরদাক্বক ঘটনাহ হৃদয় বিগলিত 
হইবে। [নচিও] মুলা ১৮ মাত্র 

নর নি ব অর্ভুন-পরাভব | পিত। অজ্ছুনের লহ বীরপু্ধ 
বত্রুবাহনের যুদ্ধ বন্তঘাহ:নর মহাযুদ্ধ, পিড়হঠা। চির'জদা-বিলাপ, 
নাগকন্য: উপুপার নন্তরশকিকে জনাব প্রেতাযার মহ বিড়াম্বন, [ নটিত্র] মূলা 951 

বীপাপাণি নাঈাদমাজের নহজে শুন্দর অভিনর, পঞ্রে 

কনোজ-কুমারী পরে দত্রে ছত্রে ষেন হীঞ্ামুক্ত! বদানে? মুল্য ১৭ 
্ ॥ 

শ্রীদাম উন্মাদ বা ব্রজলীল!র অবসান [সচিত্র] ১% 
উ «হৃকবি পরশ শতুদণ দান প্রণীচ,হধন্ব!কে তপ্ততৈলে নিক্ষেপ, 

স্বধন্ব। দ্ধার শুক্তে ভক্ষে মহাদমর, শীকুসের উভয় মন্দ, সুধন্থার যুদ্ধে 

জর্জুনর প্রণপরথে উকুধের আবের্ভান। হানধ্বাজর মহাওকি | [ সি] মূলা ১০) 

'ভাবুক-কবি শ্রীঠেমচন্দ্র চক্রনক্তর প্রণীত 
বা জন্ব বব ব্রন্গপাপ, অভয় ভান, শশা অধিকারর ফাস 

দুর্বাসা-দমন দ.লর 7:শএ আিনয়। দেই বিকূণ কেতুম!ন্ , নেই লতরী, 

লীলা, ই প্রেদাদ। ভজনন|স। ভীষণ চক্রান্ত, বড়জস্ত্রতদবই আছে, নহজে কুন্দর 
অভিনন হক, [কর] মুলা ১৫৭ নার। 

খা বা উদাহরণ, মাদব বীড়য্যের প্রদিদ্ধ অভিনয়: দারুণ যুদ্ধে 
বাণ-বিক্রম শকুষা। শিব, বলরাম, অনিরদ্ধ, বণ ও সুকেতুর 'অপূর্বং 

নবীরত্ব, উদ, চিত্র:লখ।, সরদ, হুধনা, ভক্তপাগল শগ্তরাদ। কানিরাদ সবই আছে, 
[দচিহ] মূল্য ১, নাত্। 
পন দি ও জপ লা 

পাল ত্রাদদান-_৭্নং শিবকৃষ্জ 7) লেন, যৌড়'স "কো, কলিকত1। 



ভন ৩ ৩, সন পস্র ব্ভ্র 
* রই ৭ খানি ,প্রহদন রক্ত-বিশেষ। বভদিন হইতে বন্ধ যেটার ও 

ঘাত্রার দলে বহব।র অভিনীত হইরাও যাহা জগ্যাঁপি নিত্য নৃন, এ টি 

যাহার দডি থিঘ্্টোর ও যাত্রায় লৌকে-লোকারণ্য, আসরে চারিদিকে 
হাসির রোল উঠে, এনন প্রহ্যনগুলি ছ।প। ন। থাকার জনেকে নেক 
দিন হইত পুস্তকীভাবে উহার অভিনয়ে বঞ্চিত, সেই অভাঁব মোচনের 
অন্য বহুকাল পরে পুনরায় ছাপা হইল । 

( এই প্রহ্সনগুলি অতি মনল্প মনয়ে, শরল্প লোকে, অতি স্থন্দর ভিন হয় ) 
দান বারমুখে' বেশা তত স্বামী, সতী স্ত্রীর কৌশলে পড়িয়া কিন্প সনুচিত 

শিক্ষালাত করিল, দেখি? হাসা দংব্রণ .ছুঃলাধ্য হইবে । অত সমোহন 
গু বহ থিয়েটাঠর অভিনী5। মূলা ।” মাত্র । 

উভ টি দুইবিবাহ করিয়া ছুই দিক্ হইচত স্বামী বেচারার মদন 
য় সক্ক মেহনের দোল খাওয়। দিয়া হাপিয়া অস্থির হউন, স্যাশনাল, 

বেজল প্রশত বু দিয়েটারে হাভিশীত। মুল্য ।* মাহ। 

ক ॥ কুলক্রীর প্রতি কুদ্ৃষ্টি--দতীর ভাতে 

তেমন কর্ম তেমনি রে ভাবর সুজা । মুন্পেফ, পেকার প্রেমের 

দায়ে গাধা! জা ভারি মজ। | ম্তাশন্যাল, বেঙ্গল থিয়েটার অভিনীত 2 মূলা ০১ আনা। 

জেনান] দুই ওতীনে রা করে, সৌর বেচার: মব ৮ মরে। 

কুক শেষে প্রাথ নিয়ে উানউি নি, মূল্য মাত্র ঢারমানি । 

নান! থু. টার অভিনীত, গ্রামোফোন হেকর্ডে প্রচলেত। 

বা ভণ্ড দলপি দণ্ড, দলপতি মহ। কেলেঙ্কারি, 'এথ রাণীর 

র্ ্ তলা কিন। প্রেমে আন্মহারা, শেষে ধর; গড়, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হাসিতে 

হাসতে বত্রিশ নাড়ীতে টান্ ধরিবে। যু্লী 5০ আন মা&। 

[বয়ে । গাধার টোৌদব মাথায় বি টিটি হি পগল! পাব 1 

হিতে পরীত . ॥ ঘোম্ট'ওর ভিতরে গুকো কানে । হাত হাঃ হাঃ 

ছেসে বাচিনে ! বাসর-ঘরে রসের রা মজ!! মুলা ।” মাত্র । 
হাস্য -কৌতুকে পূর্ণ; সেই জগমোহন, 

দায়ে পণড়ে দারগ্রহ সতীশ, কমদমণি ও বেদি দর নুচাগীত 

সব মাছে । মুলা ।”* আনা। 

* এই প্রহসনগুলি ষ্টার, বেঙ্গল, স্যাশিম্তাল, মনোমোহন, মিনা প্রতৃতি 
নানা থি্ন্টার ও বন্ধ যাত্রদলে অভিশীত। আমরা বনু গ্রহসস হইতে. 
বাহিয এই ৭ খাশি অতি উৎকরষ্ট প্রহসন প্রকাশ করিলাম। 'জামাদের 
অভিপ্রায় এই ফাসগুলি পুনরায় পুব্বের হ্যায় সববত্র যাত্রা ভোর” 
ভভিনী ত হইয়া দর্শকমণ্ডলীকে বিমল আনন্দ দান করুক । 

পা ত্র 'ধাস--৭নং নি ননুষ রী লন, বেড,স শাকো কলিকাতা | 



ৰং 

সামুদ্রিক রেখাদিবিচাঁ
র [টি] ল্য ১, 

রি সামুদ্রিক শিক্ষ 
[সচিত্র] মুল্য ১০ 

71 সামুদ্রেক বিজ্ঞান [সচি সয », 
রি খ্যাতনামা মহাজ্যোতিষী 
ূ .. আ্পমশক্রষ্্ৎ 5টোপাক্যাস্ব সম্পাদিত 

করওলের রেখ « চিহাদি দেখিয়া গণনা 
করিবার প্রণালী খুব সহজ করিয়! 
লিখিত হইয়াছে; এত সহজ যে অল্প 

তা রি অনায়াসে 

রা হইবেন। বিবি না বন্ধ্যা 

এ গু কা গণনা, বৈধব্য গণনা, 
১:3১, ! হত গণনা টা ট্র অবনতিঃ 

(িপস্ম নী 7 ৭ সঠী জ্ঘতী রে হার্থ 
গণনা, ধর্মে আসক্তি, জাতক, স্বধধ্মত্যাগ, 

আহ্মহত্যা, প্রীণ্দণ্ড, ৫ জর, পরাজর, 2 ৪ অগমাগমন, 

কর্মস্থান, বাণিজ্য দ্বারা ধনোপার্জ্ীন বা পরধন ল ল ধনের অধীশ্বর, 
গুপ্তধনলাভ, গুপ্তপ্রণয়, প্রণয়ভঙ্গ, যশঃমান কাধ টি গণনা অসংখ্য 
চিতরদ্ধার। বুঝাইগা লেখা আছে) ভদ্দারা সকলে ভুত ভখিগ্ৎ, বর্তনান 
গুভাগুভ জানিতে পানিবেন। ধিনি যাহা চাহেন, তাহাই পাইবেন। 
ধরন্থকার ১* বংসর কঠিন পরি শবে বহন সহজ মুদ।বারে তাহার এতিজ্ঞতার 
ফল-রত-্দকুপ এট হিনথ।নি তস্থ রাখি? নিদা ছেন। গণনার অন্ত 

প্রত্যহ তাহার গুতে ধনী নিন, বাজা জমীদার। ভিদু মুসলমান, ইংরাজ 
প্রভৃতি শত শু ব্যঞ্চি সমাগত হইতেন। ছাপ কাগজ উৎকৃষ্ট) প্রত্যেক 
পল্তকে বত সংখ্যক কদহলের চিত্র আছে । 

উত্ত হিনথানি পুস্তক এক সগ্গে লইলে “অনৃষটদর্শন বা সৌভাগ্য- পরীক্ষা" 
নামক রস উপহ[র পাইবেন। | 

_ পাল ব্রাদা:-৭নং শিবরুষ্ দা! লেন: ঘোড়।স'1কো, কলিকাতা 



38,578 ৪9128251017] 10669%6159 1০59181 
পর, 

লকপ্রতিষ্ঠ প্রতিভাবান্ স্পা 

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের 
চিত্র উপ্পন্তাত্ন-পপশ্ান্ত 

পরিমল 
ভীষণ-কাহিনীর অপুর্ব ডিটেকৃটিভ-রহস্ । 

বিবাহরত্রে বিমলার আকম্মিক হত্যাবিভীমিক।। পরিমলের অপার্থিব 
দারল্য। তীক্ষবুদ্ধি ডিটেক্টিভ সঞ্জীবচন্দ্রের কৌশলে ভীষণতম গুপ্তরহস্ট" 
ভেদ ও দস্যুদলপরিবেষ্টিত হইয়। অপূর্ব দ্ঃদাঁহদিক কৌশলে অংজ্রক্ষা 
- একাকী দন্থ্যদল-দলন। একদিকে যেমন ভীষণ ভীষণ ব্যাপার- আর 
একদিকে ;আবার তেমনি ছত্রে ছত্রে সুধাক্ষরে অনন্ত প্রেমের বিকাশ 
দোৌখবেন! আর৪ নেখিবেন। রূপতৃষ এ বিষরলালপাঁয় মানব কেঘন 
করিয়া দানব হইদা উঠে! [সঠিত্র) হুধম্য বীধান, মূলা ৪০ নাত্র। 

মনোরম! 
কামাখ্যাবাসিনী কোন সুন্দরীর নুপূর্বব কাহিনী ! 

ধর্মজালিক উপন্তাস।  কাদরূপবাসিনী রমলীদের প্রঃ রহন্ 
অনেকে আনক শুনিদাছেন, কিন্তু এ ভাবার কি ভয়ানক হদখুন 

ভাঙাদের হৃদয় কি নিধাকণ সাহমে পরাক্রমে পরিপর্ণ ! সেই ভলানক 

হৃদযে বিকপদিত প্রেমও কি ভগ্লানক আবেগময় সপী মবপরূপা! 
সেই প্রেদের জন্য অতৃপ্ু লালসায় প্রমো দিনী হইয়া কামাধ্যা 
বাসিনী নোড়শী শুন্ীরা না পারে, এমন ভদ্বহ কাজ পৃথিবীতে 

কিছুই "ই | * তাহাই জলে চদই রমণীর হস্তে একরাত্রে প্ী ও 
নহ্নারীহতা)। [সচিত] সুরমা বীধান ও মুলা, ৪৮০ মাত্র। ) 

৮৭ ০০, সী ০০৮ টি শি শশাশীবানত ৯ শত ৩৩১ শিপ িপ্পাশীশিপিশিশা স্পেস তত ৭ ৮7 

[ল ব্রাধাসা৭নং শিবকৃষঃ বী। লেন, যৌড়াসাকো, কলিকাত। 



উপন্তাসে অসম্ভব কাঁও'_৮ম সংহরণে ১৭০০০ য়।হইয়াছে ঞ্ে' 

উপন্যাস, তাহা কি 'জানেন? তাহা শ্রীযুক্ত সক্ষড়ি বাবুর, 

মায়া 
অভিনব রহস্যময় ডিটেকৃটিভ-প্রহেলিকা । 

ভীবৰণ ঘটনাবনীর এমন "অলৌকিক ব্যাপার ফে কখনও পাঠ করেন 
নাই। সিন্দুকের ভিউরে জোহিনীর খণ্ড খণ্ড বন্ধ মৃতদেহ, আস্মানী 
লাস_ সেই খুনরহঠ্ উচ্ছেদ নরহস্তা দগ্ড'সদ্ধার ফুলসাহেবের 
রোমাঞ্চকর হত্যাকাগড এবং ভ'তিপ্রদ শোণিতে ঘসব। নুশংস 

ধছনাথ, 'অর্থপিশাচ ক্রকর্ম গোপাল ল, ”“'পবহচচর' গোরাচাদ) 
' আত্মহারা নুন্দরী মোহিনী ও নারীদানহী মভিবিবি প্রভৃতির ভয়াবহ 
ঘটনা পাঠক শ্তস্তিত হইবেন। ঘ্টনাঁর উপর ঘটনা €ৈচিত্র্- বিশ্বয়ের 
উপর বিশ্ররবিলম-_রহস্যের উপর রহগ্তের অবত.রণা-পড়িতে পড়িতে 
হাপাইদা উদ্টিতে হয । প্রতারক প্রলোভনে দেংহিনী ধন্মুছ্টী, শোকে 
ংণে মোহিনী উন্মাদিনী, নৈরাশ্যে নেহিনী মরি, কারুণ্যে পরোপকারে 

মোহিনী দেবী-সেই মোহিনী প্রতিভিংদায় লাশুলাবমুষ্টা, সপিণী। 
দোষে গুণে, পাপ পুণ্যে। কোমলে কিনে) মহান নিল্ষঘতাদ মিশ্রিত 
মোহিনীর চরিত্রে আরও দেখিণেন, ভ্ীনোক একবার ধর্মমষ্টা ও পাপিষ্ঠ 
হইলে তন রা অসংব্য কর্ম "আর কিছুই থাকে না। স্বীয় 
প্রণছ়ের পবিত্র বিকাশ, এএই প্রণয়ের ভসাধা সাধনের উজ্জ্বল দৃটাস্ত-_ 
কুলসম ও বেবী । একবার রা শান্ত করিলে আন্রমা "আগ্রহে 
স্বদন পরিপূর্ণ হইরা উঠে চি কথায় ঠিক বুঝা 
ধার না। এই পুস্তক একবার সর যগ্ুস্থ থাকার সহম্ন সহজ গ্রাহক 
আমাদিগকে চাগ্রতপূর্ণ পত্র লিশিছিদেন।  বভ চিন্নছ্বারা পরিশো ভিত, 
৩২৪ পুষ্ঠান সম্পূর্ন, ! সটিত্র] জুবন্য ব।ধ;ন, সুল্য ১৮০ মাত্র। 

নত কোন নারী গিশাচীর ভীতি প্র ্ নী ভমেলিরা না 
মায়া বন থটনাখ্পী 2 বসত 27201 ভত্নব € নি ঠে চমত্কঞ্ হইবেন ] ৭9৬ ০ 

ধিক. পরিচয় শিক্প্রযাজন ) হাউ বলিল নখইঈগ হইবে-ষে ক্ষমতাশালী প্রস্থকারেও 

অপর লিক লেখশী-প্ণে সর্বাজহুদ। "মা" 1” “ম.নারমা” শলীলবসন। হুলাগী” প্রর্ঠতি 
উপন্ান ি ঠা ও সেট 'লখশীনহগত | [লচিত্র] হম বধান, রর ॥, মান্্র। 

৯ সপ - পলা পপ তা আক ০২ শিক শী 

পাল ত্র [দস ধন শিবরুষ্জ দা জেন, যো নাকো, ক 
পিপি ত শী শা পিপল ৩৩ পপ দাত আপস পপ এত ৭ পা পি পপ বাপি পপ 

এ সাও নু 

৮] | 



খনন আত ন্ ৬ষ্ঠ সংস্করণে ১৩০০৯ পুস্তক বিক্রর হই যা্ছে। 
তখন ইহ এই উিপন্তাসের প্রকষ্ট পরিচর ও প্রশংসা! 

+“ শক্তিশালী যশম্বী স্ুলেখক “মায়াবী” প্রণেতার 
অপূর্বব“রহস্তমযী লেখনী-প্রস্থৃত-_সচিত্র 

মন দা, 
অতীব রহম্তময় ভিটেকৃটি 5 উপন্যাস । 

পাঠকর্দিগরকে ই ইভাঁই বা ল দেন ভইবে তে ূ নর 

নেই নি, অধিতীষ জে ডিউক “রিল ও নম ভদাহদী 
51 পূ 
নু 

্ 

ডিটেকৃটিভ ইন্সপেক্টর দেবে ও পৃশ্ুপছুর সার একনট নতন টা 
4 টি 25-81-১০০৬ 55 ইহা ষেগ্রস্থকারের সেই সকজন সনবৃত জিউকুটভ উপন্তঃসের শীষ 

& ৮ ১] প্র -৯% 4 ক জস্ষি সপ € তর ন্ "বায়াবী” ৪ “ঘনোরদ।ত উপন্তাদের আতা ভিন্ত : 

লাহে রী পাঠকালে হাহাতে শেষ পু পঙান্ত পাঠকের আগ্রহ 

ক্রষশবদ্ধিত হযু, এইবপ বুহন্ত হষ্টিতে গ্রন্থক।ল 

দ্রভেগ্ক র্হগ্ঞাবঙণের মপো হহাক হুক এপ বে প্রচ্ছহ রাখেন যে 
বা নাহায্যানি না জান এ. 

পাঠক মতই নিপুষ ভটক না হন দতঙ্গদ হস্থকা নিজের শফোগিমত 
এ ৮ টু শা ১৪ ক ১৩ ঁ ষ্ সমন্ধে স্বরং ইড্ডাপুববক জঙ্গি নিদেে হাতটকাটিকে লা বেখইয় দিতে 

ছেন, তত্পুক্লে কেহ বি ছুুহই প্রেকতু হত করিত ক্ষ হতচাপিরাশ চাপা 
, ৮৯. নিহত রর $-% 

ইতে পারিবেন ম)ামিমলক সন্দেহে শে পাছিন্ছে পের প্র পচে 

কেবল বিভিন্ন পথেই উদলিহ হইদেন হি * 
হইয়া উঠিবে,পাঠিকের হৃদ? তত সংখ ন্দক তে আাক্ছন্র হইতে থাকবে । 

২ রি রঃ 8 ৪১০ ০১০ + কুবি. 

ইহ্থাতে এমন এক: 2 গককিচ্েদ সন্ুবিহাহ হত পতিত যাহাতে কি 
ৃ 

৯: রি 

না-একটা অগিস্ভিতপুপ্ব ভবে দথব। কেন ১৯ তির বিনার 
05-75-0084 ১১ কউ আল নক 

পাঠিকের বিন্দু হু জরি বিছিতি ও হও তেও হই মন, :ন করা 

যাযু শন হ কুইন ত রর সঙ্ভা প্যান বহন নেহিড় হহতে [শবডতর 
শু ন্ ৬ রঃ . র্ 

ভা ৮্5 চি হত "খত ন্ট" 
হতে প্রকে তরান্বক/রত রহ শি মেমন। আশ্যা কোশিল, হত 

উরি 2 হালি জিন হর “পড় ন_-_ দিস অগ্জ 
ভেদ্দরও আবার “তনন ৯ সপুব্ব, কলম বিকাশ 1 শড়ন তি আজ 

হউন । ৩০৬ পরান সম্পূর্ণ, 9ি অপবিশোভি হা জুমা বাধন, মূল ১০ উতত্র। 
সপ স্পেস ৮ জপ পপর পাত ০৯০৭৪ ২৩ পপি 

সী 
চে 

০৯ ০পশপপস্পসপপা তি ই? 

শি ১ কবঙগক কলি 5 
পল বাদাস--খনং শিব রি | লেন, যোেঠদািকা। কলি. ১! 

২4 সস 



লক্ষাধিক ১০০,০০০ বিক্রয় হটুয়াছে !! 
প্রবীণ ওপন্যাসিক স্ত্ীযুক্ত পাচকড়ি গোঁ মহাশয়ের . 

গোবিন্দরাম ১৮০ 
রহস্য-বিপ্রব ১৭ 
সৃত্যু-বিভীষিকা। **ণ 
প্রতিন্ঞা-পালন ১. 
বিষম বৈসুচন ১ 
জয় পরাজয় ৯" 
হত্যা-রহন্যা ১৮০ 

বঙ্গন।ভিতো এম্থকারের 

কাহার? এ নাই | সংস্করণের পর ন 

হই। ভে এন জত ভ্যহ পাশি বাশি বি 

_ সমগ্র সচিত্র উপন্যাসের তালিকা 
মায়াবী ১%* সহধন্মিণী ১২ 
মনোরমা ॥/* ছচ্মবেশী 1%০ 
মায়াবিনী ॥, লক্ষটাকা প 
পরিমল ৮ নরাধম ১. 
জীবন্মূ ত-রহস্থ্য ১, কালসপাঁ ৮৩ 

হত্যাকারী কে?" সম্পাদিত) 
নীলবসনা সুন্দরী ১* ভীষণ প্রতিশোধ), 

ভীষণ প্রতিহিংস1ৰ, 
শোণিত-তর্পথ ১৫০ 
রঘু ডাকাত ৯২ 
ম্ৃত্যুরঙ্িণী 
'হুরতনের নওল। ১ 
সতী-সীমন্তিনী ১1. 
স্থহাসিনী ০ 

এেই নকল কতদূর প্রভাব, তাহ। 
দরুণ হু হছে, লক্ষাধিক বিক্রয় 

15ন্দী, টি *ামিলও 

তেলেন,বেনেরন'নারাঠী,গুজরাটা,সহলিস, ইংরাজী গ্রস্ৃতি বিবিধ সভ্য 

“দ্ানর নুব।পিত হইসাছেঃ সনধত্ প্রশংসিত । ভাপা কাগজ কালি উতৎ:%4 

8 সকল পুস্ত শুকেই অনেক মনোরম ঘরপি-স্তুরন্য বাধান 
যা নটি টি 

পাল বাদাদ--ঠনং, শি বুধ থা ল্নে, যেড়াস |কো) কলিকাতা 












